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RESUMO 

 

A falta, nas escolas, dos recursos didáticos, como os jogos, faz com que os alunos percam a 

curiosidade, deixando de levá-los a um ambiente próprio para discussão de temas específicos 

da disciplina de ciências, é o motivo para a realização deste trabalho. O sistema nervoso tem 

conteúdos que apresentam certo grau de dificuldade para a aprendizagem dos alunos em sala 

de aula por ser um conteúdo de difícil compreensão, ao apresentar termos novos, que precisam 

de conhecimentos específicos. Então, para contribuir com o ensino do sistema nervoso, novas 

ferramentas pedagógicas são necessárias como, por exemplo, os jogos didáticos. Então, 

pergunta-se: O que a produção acadêmica-científica na área de ensino de biologia informa sobre 

materiais didáticos para o ensino de sistema nervoso? Assim, esse trabalho teve como objetivo: 

Analisar o conteúdo da produção acadêmico-científica na área de ensino de Biologia, tendo em 

vista a construção de um catálogo de jogos didáticos para o ensino do sistema nervoso. Tendo 

em vista que para a confecção deste catálogo, houve a necessidade de se mapear e investigar 

produções acadêmicas, na base de dados Google Acadêmico, desenvolvidas com jogos 

didáticos no ensino no ensino de sistema nervoso; e recorreu-se à modalidade de pesquisa 

caracterizada como revisão de literatura do tipo Estado da Arte, baseado na abordagem 

metodológica qualitativa. Os resultados e as discussões foram tratados concomitantemente; 

com os resultados que tabulados em cinco quadros diferentes organizavam as 33 produções 

acadêmicas levantadas por: quantidade, tipo de produção, ano de publicação e local; o nível de 

ensino, os conceitos trabalhados, os tipos de jogos, quantas são exclusivas de sistema nervoso, 

quantas tratam do sistema nervoso em conexão com outros sistemas; e, por fim, foram 

contabilizadas as produções que continham os jogos para compor o catálogo; além das 

categorias desses jogos e seus títulos. A implementação de novas práticas pedagógicas pode 

potencializar o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. A implementação do 

produto didático (catálogo de jogos) poderá contribuir para a efetivação da aprendizagem do 

tema em discussão. Afinal, através dos jogos didáticos sobre sistema nervoso, os alunos 

constroem o seu saber, aprendem a respeitar o outro, desenvolvem o sentimento de grupo, 

ativam a imaginação e se autorrealizam. Porém, o campo de pesquisa sobre os jogos didáticos 

no ensino e aprendizagem de Sistema Nervoso está em desenvolvimento, de modo que a 

produção de um Catálogo de jogos configura-se como uma ferramenta facilitadora do ensino e 

aprendizagem. 

Palavras-chave: Atividades Lúdicas. Método de Ensino. Fisiologia Nervosa. 



ABSTRACT 

 

The lack, in schools, of didactic resources, such as games, makes students lose curiosity, not 

taking them to a proper environment for discussing specific topics in the subject of science, 

which is the reason for this work. The nervous system has contents that present a certain degree 

of difficulty for students to learn in the classroom because it is difficult to understand, as it 

presents new terms that need specific knowledge. So, to contribute to the teaching of the 

nervous system, new pedagogical tools are needed, such as educational games. So, the question 

is: What does the academic-scientific production in the area of teaching biology inform about 

teaching materials for teaching the nervous system? Thus, this work aimed to: Analyze the 

content of academic-scientific production in the area of teaching Biology, with a view to 

building a catalog of educational games for teaching the nervous system. Considering that for 

the making of this catalog, there was a need to map and investigate academic productions, in 

the Google Academic database, developed with didactic games in teaching the teaching of the 

nervous system; and resorted to the research modality characterized as a State of the Art 

literature review, based on a qualitative methodological approach. Results and discussions were 

treated concurrently; with the results that tabulated in 5 different tables organized the 33 

academic productions surveyed; by quantity by type of production, year of publication and 

location; and according to the level of education, the concepts worked on, the types of games 

and how many are exclusive to the nervous system and how many deal with the nervous system 

in connection with other systems; and, finally, the productions that contained the games to 

compose the catalog were counted; in addition to the categories of these games and their titles. 

The implementation of new pedagogical practices can enhance the teaching and learning 

process in the classroom. The implementation of the didactic product (games catalog) can 

contribute to the effective learning of the topic under discussion. After all, through educational 

games about the nervous system, students build their knowledge, learn to respect the other, 

develop the feeling of group, activate their imagination and self-accomplish themselves. 

However, the field of research on didactic games in Nervous System teaching and learning is 

under development, so that the production of a Games Catalog is configured as a facilitating 

tool for teaching and learning. 

 

Key-word: Playful Activities. Teaching method. Nervous Physiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O processo de aprendizagem, em sua complexidade, requer um ambiente de 

aprendizado que seja adequado, qualificado e eficaz; assim, as escolas têm como uma tarefa 

árdua, mas muito compensadora, oferecer esse ambiente facilitador do ensino e aprendizagem. 

Os desafios que precisam ser superados pelo processo de ensino são diversos: infraestrutura da 

instituição de ensino inadequada, deficiências prévias na formação, professores desmotivados, 

aulas excessivamente centradas no professor, didática fundamentada em aulas expositivas e que 

estimulam a memorização excessiva, dentre outros (BORGES et al., 2016). 

 O ensino de Ciências e de Biologia na Educação Básica é, geralmente, realizado 

utilizando-se excessivamente de estratégias que se amparam na memorização e estão focadas 

na exposição exaustiva por parte dos professores, o que acarreta uma menor motivação dos 

estudantes (JORGE et al., 2009). 

 Por se tratar de assuntos que despertam um interesse em se ter um conhecimento do 

corpo humano e dos órgãos que o controlam; os conteúdos de Fisiologia Humana, 

principalmente sobre Sistema Nervoso, costumam envolver termos e conceitos complexos, de 

difícil compreensão, o que dificulta o aprendizado e a apropriação desses conteúdos quando se 

utilizam de práticas metodológicas tradicionalmente adotadas como as aulas expositivas, logo, 

é fundamental que os professores adotem alternativas, recursos que tornem as aulas mais 

motivadoras e interessantes (BORGES et al., 2016; SILVA, 2016). 

 Os recursos didáticos envolvem uma variedade de ferramentas usadas como apoio 

na organização do processo de ensino e aprendizagem, cujo objetivo é mediar e facilitar a 

relação entre professor, aluno e o conhecimento. Dentre essas possibilidades de recursos 

didáticos pode-se destacar a utilização dos jogos didáticos que são aqueles confeccionados com 

o objetivo de proporcionar aprendizagens específicas, diferenciando-se dos demais recursos, 

por contemplar o aspecto lúdico (KAWAMOTO; CAMPOS, 2014). 

 Há uma vasta literatura apontando o papel dos jogos didáticos como ferramentas no 

processo de ensino e aprendizagem, pois auxiliam na apropriação e na aquisição de 

conhecimentos, principalmente quando aplicados a conteúdos mais complexos, abstratos e de 

difícil compreensão como os relacionados ao Sistema Nervoso (KIYA, 2014; SILVA, 2016). 

Vygotsky (2007) destaca ainda que os jogos estimulam a curiosidade, a iniciativa e a 

autoconfiança, além de possibilitar o aprimoramento e o desenvolvimento de habilidades 

linguísticas, mentais, de concentração e de exercitarem interações sociais e trabalho em equipe. 
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 Os jogos didáticos em sala de aula propiciam a associação da diversão e 

entretenimento para a construção de um saber significativo pelo aluno, ou seja, o processo de 

assimilação que ocorre com construção do conhecimento a partir do conhecimento prévio 

(NICÁCIO; ALMEIDA; CORREIA, 2017); o que contribui para o desenvolvimento do 

educando em diversas áreas como no aspecto cognitivo, no que diz respeito a memorização, 

socialização e criatividade enquanto o aluno joga e mantêm-se interessado na atividade 

desempenhada (MIRANDA, 2002). 

 Não há dúvidas de que o aspecto lúdico é um importante aliado dos jogos didáticos, 

entretanto, cabe ressaltar que a simples utilização do jogo didático não garante a aprendizagem. 

Para os jogos atingirem seu real potencial didático como recurso na sala de aula, especialmente 

nas disciplinas de Ciências ou Biologia, devem conter o aspecto “lúdico” associado ao 

“educativo” (PEDROSO, 2009). 

 Então, na realidade de muitas Escolas Públicas, buscando aumentar a variedade de 

ferramentas para despertar a curiosidade e proporcionar aos alunos um ambiente mais favorável 

à discussão dos temas da disciplina de Biologia e diante das dificuldades de recursos acessíveis 

à sala de aula, os jogos simples, tradicionais, confeccionáveis, que não se utilizam 

necessariamente das tecnologias digitais, são um recurso prático, de baixo custo e com potencial 

de envolver os estudantes e proporcionar um ambiente favorável à aprendizagem. Além disso, 

os jogos didáticos apresentam-se como importantes recursos facilitadores do processo de ensino 

e aprendizado acerca dos conteúdos sobre o sistema nervoso e suas complexidades. 

 Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho foi analisar o conteúdo da produção 

acadêmico-científica na área de ensino de Biologia, tendo em vista a construção de um catálogo 

de jogos didáticos para o ensino do sistema nervoso; e entre os objetivos específicos está a 

confecção dos jogos de cinco categorias retiradas do catálogo, para serem doados ao Centro de 

Multimeios da EEMTI Delmiro Gouveia, em Ipu/Ce. E a metodologia do trabalho foi focada 

em pesquisa de natureza qualitativa (pesquisa do tipo bibliográfica), para responder a seguinte 

questão: “Quais jogos didáticos já foram propostos/produzidos pela literatura na área de ensino 

de Biologia para o ensino do sistema nervoso?”. 

 O primeiro capítulo é esta Introdução, em que o tema é apresentado com sua 

justificativa e seus objetivos; além da estrutura do trabalho. No segundo capítulo, são descritos 

o Objetivo Geral e os Objetivos Específicos. O terceiro capítulo trata da Metodologia, 

destacando sua Tipologia e as Etapas da Pesquisa. O quarto capítulo contém o Referencial 

Teórico, cujos subtópicos tratam dos ensinos de Biologia e de Sistema Nervoso; dos jogos 

didáticos e sua utilização nos ensinos citados. No quinto capítulo, são apresentados Resultados 
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e Discussão. E no sexto capítulo, são apresentadas as Considerações Finais. E depois das 

Referências, vem o Anexo com o Catálogo de Jogos Utilizados para o Ensino e Aprendizagem 

dos conteúdos de Sistema Nervoso; e depois um Apêndice contendo um quadro com a 

Produções sobre Sistema Nervoso e Jogos Didáticos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar o conteúdo da produção acadêmico-científica na área de ensino de 

Biologia, tendo em vista a construção de um catálogo de jogos didáticos para o ensino do 

sistema nervoso. Associado a seguinte questão de pesquisa: O que a produção acadêmica-

científica na área de ensino de biologia informa sobre materiais didáticos para o ensino de 

sistema nervoso? 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Listar a produção acadêmica, nos últimos 20 anos, que apresentem jogos didáticos como 

estratégia de ensino e aprendizagem dos conteúdos de sistema nervoso, disponível no Google 

Acadêmico; 

 Apontar os aspectos gerais, como quantidade por tipo de produção, ano de publicação e local, 

das produções acadêmicas que utilizam os jogos didáticos no ensino do sistema nervoso; 

 Descrever os principais aspectos pedagógicos (nível de ensino, conceitos trabalhados e os 

tipos de jogos utilizados) presentes nas produções acadêmicas que utilizam jogos didáticos 

no ensino do sistema nervoso; 

 Organizar os jogos didáticos em categorias para compor o catálogo; 

 Confeccionar 09 jogos, de cinco categorias diferentes, retiradas do catálogo, para serem 

doados para o Centro de Multimeios da EEMTI Delmiro Gouveia, em Ipu/Ce. 
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3 METODOLOGIA 

  

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Tendo em vista que para a organização do catálogo de jogos didáticos (Produto 

Didático decorrente da pesquisa realizada), teve como etapa inicial o levantamento das 

produções acadêmicas desenvolvidas com jogos didáticos no ensino de sistema nervoso; 

realizada no google acadêmico; recorreu-se à modalidade de pesquisa caracterizada como 

revisão de literatura do tipo Estado da Arte, baseado na abordagem metodológica qualitativa. 

 Composta por trabalhos cujos jogos já foram desenvolvidos e testados, a revisão de 

literatura compreende artigos científicos, trabalhos publicados em eventos, dissertações, teses, 

livros, etc. Mesmo que quase todas as pesquisas exijam algum tipo de revisão, há pesquisas 

elaboradas somente a partir de fontes bibliográficas (GIL, 2009). 

 Segundo Ferreira (2002), a revisão de literatura é constituída de duas etapas; sendo 

a primeira consistindo no contato do pesquisador com os trabalhos acadêmicos, por meio da 

busca de material, quantificação e identificação dos dados bibliográficos; e na segunda, o 

pesquisador se pergunta sobre a organização dessas produções: “[...] imaginando tendências, 

ênfases, escolhas metodológicas e teóricas, aproximando ou diferenciando trabalhos entre si, 

na escrita de uma história de uma determinada área de conhecimento [...]” (FERREIRA, 2002, 

p .265). 

 Sobre a pesquisa do tipo estado da arte, Megid Neto (2001) relata que este tipo de 

pesquisa tem como finalidade apontar, recuperar, classificar e descrever os trabalhos 

acadêmicos em um determinado intervalo de tempo e uma determinada área ou tema de 

conhecimento. 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

  

3.2.1 Revisão de literatura – estado da arte 

 

 Gil (2009) considera o estado da arte como Identificação das Fontes; isto é, entende 

que esta etapa do trabalho é para encontrar fontes capazes de dar respostas coerentes à solução 

do problema proposto. Porém, parte desta atividade já deve ter sido feita em uma revisão 

bibliográfica preliminar e temporária. Deve-se valorizar a importância do orientador para a 

indicação das fontes bibliográficas adequadas ao desenvolvimento da pesquisa. 
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 Segundo Luna (2011), o estado da arte é um tipo de revisão cujo objetivo é 

descrever o estado atual de uma determinada área de pesquisa. É integrada a uma fonte de 

atualização do campo de pesquisa da área em estudo, geralmente, com base nas principais 

lacunas e entraves teóricos e/ou metodológicos; condensando os tópicos mais importantes do 

problema desta área e/ou tema em estudo. 

 A busca pelas produções foi realizada utilizando-se a plataforma de busca Google 

Acadêmico com a utilização dos seguintes descritores: ‘jogos didáticos’ e ‘sistema nervoso’. 

Nas ferramentas da busca foram determinados: o período de análise dos trabalhos, entre 2001 

a 2020; e as fontes de pesquisa de acordo com o tipo de produção avaliada (monografias, 

dissertações e teses; periódicos; trabalhos publicados em eventos; livros e capítulos de livro). 

 Monografia é um trabalho científico, com um único tema e uma problemática 

específica. É um processo de pesquisa, investigação, comparação, seleção e disposição 

normativa, onde se deve sintetizar os conhecimentos obtidos ao longo da formação, exercendo 

autonomia, perspicácia e técnica (FREITAS, 2010). Dissertação consiste em um trabalho 

acadêmico Stricto sensu cujo objetivo é a obtenção do grau acadêmico de mestre. Além do 

mais, os projetos de dissertações não têm obrigatoriedade necessária de apresentar temas e/ou 

métodos inéditos (ANDRADE, 2014). E Tese é um trabalho científico original que apresenta 

uma reflexão aprofundada sobre um tema específico, com uma abordagem inovadora e cujo 

resultado final constitui uma contribuição valiosa e única para o conhecimento da matéria 

tratada (LEITE, 2017). 

 Periódicos acadêmicos compõem os mais utilizados veículos formais de 

disseminação da ciência, expressão máxima que legitima a autoria das descobertas científicas, 

de modo que os pesquisadores tornam públicas as suas pesquisas. Acrescenta-se que a 

disseminação é realizada através da publicação de artigos originais que sejam resultados de 

pesquisas e que contribuem para o avanço do conhecimento (VALÉRIO, 2007). 

 Trabalhos apresentados em eventos são vistos como documentos de divulgação 

científica ou técnicos destinados para agilizar a comunicação, a um determinado público, dos 

resultados de pesquisas ou de assuntos tratados cientificamente, em relação aos métodos e 

técnicas adotados (SAVIANI, 2008). 

 Livros são uma espécie particular de documentos desenvolvidos em um específico 

contexto social para registrar informações que “conscientemente” se considera que devem ser 

transmitidas no tempo: portanto, informações destinadas a perpetuar, intencionalmente e 

estavelmente, um conjunto de conhecimentos (SALARELLI, 2017). 
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 Além disto, mesmo excluindo trabalhos que obviamente não tratam de jogos 

didáticos e sistema nervoso, possibilitando ajudar no referencial teórico e na organização do 

catálogo; foram usados os seguintes critérios de exclusão: trabalhos com repetição de jogos e 

da parte teórica; trabalhos não contendo jogos, somente citando-os; trabalhos em que o tema 

“sistema nervoso” é tratado muito superficialmente; trabalhos que só disponibilizam os 

resumos; e trabalhos que se tratam apenas de citações. 

 Após a seleção dos trabalhos, iniciou-se a próxima etapa desta pesquisa que se 

refere à obtenção e tratamento das informações. Foi elaborada uma lista com os trabalhos 

selecionados e em seguida obteve-se a cópia completa destes trabalhos, com a finalidade de 

sistematizar os dados bibliográficos e as demais características dos textos: temática/assunto 

abordado, nível de dificuldade do jogo, tipo de jogo utilizado, nível de ensino. 

 

3.2.2 Caracterização dos dados coletados 

 

 Os resultados encontrados a partir das monografias, dissertações, teses, artigos, 

trabalhos em eventos, livros e capítulos de livros em duas dimensões; foram caracterizados em 

aspectos gerais e aspectos pedagógicos, considerando comi base os descritores estabelecidos 

por Megid Neto (2001); que são a quantidade de produções, o ano em que foram publicadas e 

a instituição; e também nível de ensino (básico, fundamental, médio, superior), conceitos 

trabalhados e tipos de jogos. 

 

3.2.2.1 Aspectos gerais  

 

 Na primeira dimensão, intitulada de aspectos gerais, foram considerados alguns 

dados bibliográficos que envolvem as produções. Esses dados permitem compreender como 

vem se estruturando o campo de pesquisa sobre a utilização dos jogos didáticos aplicados ao 

Sistema Nervoso. Nesta dimensão, se estabeleceu a quantidade de produções, o ano em que 

foram publicadas e a instituição. Por meio da associação da quantidade de produções e do ano 

de publicação é possível descrever o crescimento da área. Já a distribuição das produções em 

território nacional foi mapeada a partir da análise da vinculação das unidades federativas e 

instituição. 
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3.2.2.2 Aspectos pedagógicos 

 

 No tocante a segunda dimensão, Aspectos Pedagógicos, averiguou-se os seguintes 

descritores: nível de ensino (público a quem se dirige), conceitos trabalhados e os tipos de jogos 

aplicados nas produções; tipos estes já classificados pelos autores das produções levantadas. 

Com essas informações é possível visualizar os aspectos priorizados nas propostas pedagógicas, 

assim como os pouco desenvolvidos ou mesmo os inexplorados, sendo possível conhecer como 

se tem dado a utilização dos jogos didáticos nesta área de ensino. É possível também esclarecer 

quais jogos utilizam-se exclusivamente do sistema nervoso e quais fazem interconexões com 

outros sistemas. 

 

3.2.3 Organização dos jogos para composição do catálogo 

 

 Em termos gerais, o termo catálogo se refere a uma lista organizada ou classificada 

de qualquer tipo de objetos. O catálogo, produto decorrente da investigação cujo objeto de 

estudo são os jogos didáticos no ensino do sistema nervoso, foi produzido a partir dos resultados 

encontrados na revisão de literatura descrita no item 3.2.1 utilizando-se alguns critérios: a) as 

produções cujos jogos apresentem pouca ou nenhuma possibilidade de confecção foram 

excluídas; b) as produções cujos jogos eram expostos apenas na teoria foram excluídas; c) as 

produções foram categorizadas de acordo com o tipo de jogo. 

 As categorias são uma forma de descrever e padronizar um jogo do ponto de vista 

dos componentes, perfil do jogo e da forma de jogar (SANTOS, 2017). Foram escolhidas 9 

categorias, por serem aquelas que mais apresentavam jogos confeccionáveis dispostas em uma 

sequência aleatória (não é uma sequência por ordem alfabética ou por qualquer outro critério), 

a saber: Jogos de Bingo; Jogos de Cartas; Jogos da Memória; Jogos de Tabuleiro; Jogos de 

Trilha; Jogos Digitais; Jogos de Palavras Cruzadas e Caça-Palavras; Jogos de Quebra-Cabeças 

(Puzzles); Jogos de Perguntas e Respostas (Quizzes).  

 

3.2.4 Confecção dos jogos selecionados 

 

 Foram produzidos 09 jogos de cinco categorias (os jogos populares) que estão 

presentes no catálogo de jogos didáticos, para serem doados para o Centro de Multimeios da 

EEMTI Delmiro Gouveia, em Ipu/Ce. As categorias escolhidas foram Jogos da Memória; Jogos 
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de Trilha; Jogos de Palavras Cruzadas e Caça-Palavras; Jogos de Quebra-Cabeças (Puzzles); 

Jogos de Perguntas e Respostas (Quizzes).  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Segundo Bizzo (2009), o ensino de Ciências compreende uma disciplina escolar, 

que pertence a uma área de muita importância para o aperfeiçoamento dos saberes e articulação 

com as experiências envolvendo a natureza, o desenvolvimento humano, transformações 

tecnológicas, etc. Além do mais, é uma das vias que permitem o entendimento do mundo, sendo 

de grande relevância para a formação de futuros cientistas. O ponto crucial da ação docente: 

“[...] é reconhecer a real possibilidade de entender o conhecimento científico e a sua 

importância na formação dos nossos alunos uma vez que ele pode contribuir efetivamente para 

a ampliação de sua capacidade [...]” (BIZZO, 2009, p. 15-16). 

 De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), o ensino de Ciências, 

desde os Anos Iniciais, leva à formação do indivíduo com capacidade de entender a importância 

da ciência, da tecnologia e da sociedade. Porém, para que isso aconteça, é preciso que existam 

educadores comprometidos com o processo educacional, procurando sempre aprimorar sua 

formação, objetivando mediar com segurança os conhecimentos. Para discutir, analisar e 

interpretar as funções do ensino de Ciências, observa-se o seguinte argumento:  

 
[...] uma das funções do ensino de Ciências nas escolas fundamental e média é aquela 
que permita ao aluno se apropriar da estrutura do conhecimento científico e de seu 
potencial explicativo e transformador, de modo que garanta uma visão abrangente, 
quer do processo quer daqueles produtos [...] (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2002, p.17). 

 

 De acordo com Borges et al. (2016), construir um ambiente onde o aprendizado 

seja adequado e qualificado é um enorme desafio para as instituições de ensino; afinal, os alunos 

enfrentam questões, entre outras, de desmotivação provocadas por fatores como: (i) deficiências 

prévias de formação; (ii) infraestrutura escolar inadequada; (iii) professores com qualificação 

deficiente; (iv) diferentes interesses pessoais; (v) um modelo de ensino e aprendizagem 

excessivamente concentrado no professor; (vi) foco na memorização de conteúdos; (vii) 

segmentação do conhecimento em disciplinas estanques; (viii) didática baseada em aulas 

expositivas. 

 Existem vários elementos nos recursos didáticos que são usados como suporte 

experimental na organização do processo de ensino e aprendizagem, com a meta de servir de 

interface mediadora facilitando a relação entre professor, aluno e o conhecimento em um 

momento preciso da elaboração do saber. São criações pedagógicas desenvolvidas para facilitar 

o processo de aquisição do conhecimento (KAWAMOTO; CAMPOS, 2014). 
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 Para Borges et al. (2016), a motivação é um dos elementos mais importantes para 

o ensino e aprendizagem, fazendo com que haja uma reflexão sobre como torná-la maior nos 

estudantes do ensino médio, ou seja, um acréscimo de ferramentas úteis para essa 

incrementação; procure-se um questionamento das abordagens mais significativa de ensino e 

aprendizagem usadas pelos professores para aumentar a fixação de conhecimento; e, investigar 

as organizações curriculares mais integradas, mais interdisciplinares, para fomentarem as 

experiências mais importantes e próximas dos cidadãos ou profissionais. 

 Dessa forma, observa-se que o sistema educacional proporciona aos alunos a 

capacidade de aprender, para se transformarem em pessoas autônomas, em profissionais 

competentes, através de um maior envolvimento social, exercitando a prática dos 

conhecimentos teóricos obtidos na escola (POZO In: COLL, C. et. al., 2003). 

 

4.1 ENSINO DE BIOLOGIA E SUAS DIFICULDADES 

 

 A respeito do ensino de Biologia, os seus objetivos são fazer com que os alunos 

aprendem os conceitos básicos, analisando o processo de pesquisa científica e as implicações 

sociais da ciência e da tecnologia; pois: [...] a biologia pode ser uma das disciplinas mais 

relevantes e merecedoras da atenção dos alunos, ou uma das disciplinas mais insignificantes e 

pouco atraentes, dependendo do que for ensinado e de como isso for feito [...] (LEPIENSKI; 

PINHO, 2011, p. 3). 

 Para Campos, Bortoloto e Felício (2003), sobre os processos de ensino e 

aprendizagem de Ciências e Biologia, nos níveis fundamental e médio, respectivamente, 

apresentavam conteúdos abstratos e, geralmente, difíceis de entendimento; e ainda 

apresentando tais características, em certos aspectos; continuam sofrendo influência da 

abordagem tradicional do processo educativo, em que há a simples transmissão-recepção de 

informações, destacando-se a dissociação entre conteúdo e realidade e a memorização excessiva 

do mesmo; o que pode ser transformado e vem sendo, pelas metodologias ativas. 

 Jorge et al. (2009) afirmaram, há 12 anos, que o ensino-aprendizado de Biologia 

era, geralmente, tradicional e focado em conteúdos longos e normalmente complexos, em que 

existia prévia obrigação de um extenso uso da memória para se adquirir conceitos e nomes, de 

modo rápido e efêmero. Então, a Biologia era transformada em uma matéria maçante e 

monótona, fazendo com que os alunos fiquem com pouca ou nenhuma motivação. Porém, a 

Base Nacional Comum Curricular para o ensino de Biologia compreende articulações com o 

neoliberalismo e a pós-modernidade, que, no campo educacional, são articuladas em 
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concepções pedagógicas relativistas: o neoprodutivistismo, o neoescolanovismo, o 

neoconstrutivismo e o neotecnicismo. 

 Segundo Brasil (2018), a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) compreende 

um documento normativo do Ministério da Educação (MEC) que apresenta, por meta, 

configurar as propostas curriculares dos sistemas estaduais, municipais e instituições de ensino 

de todo o Brasil; tendo, desse modo, um caráter de articulação, tanto com o Plano Nacional de 

Educação (PNE) e Conferência Nacional de Educação (CONAE), quanto com outras políticas, 

como a formação de professores e as ações para melhoria da infraestrutura das escolas. 

 Os princípios orientadores da elaboração das competências específicas de área 

serão transformados em seguida nos componentes curriculares; o que faz com que essa 

estruturação baseada nesses fundamentos seja o principal diferencial da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular), em relação aos documentos normativos escritos anteriormente (BRASIL, 

2018). 

 Mesmo assim, a BNCC consiste em um documento envolvente e alienante pois 

pressupõe que a democracia nasce e se fortalece na escola através da criação de relações 

engrandecedoras dos direitos humanos. Insistentemente, a BNCC faz alusão de que a educação 

para a diversidade leva os estudantes a serem mais protagonistas de seu próprio projeto de vida, 

estendendo esta característica para a aprendizagem e formação para o trabalho 

(neoprodutivismo) (BRASIL, 2018). 

 Então, o trabalho pedagógico deve compreender uma metodologia ativa e centrada 

no desenvolvimento de competências (neoconstrutivismo; neoescolanovismo), fazendo que os 

estudantes se tornem capazes de realizar algo na sociedade. Enfim, nega-se aos estudantes o 

acesso aos conhecimentos científicos, pois o importante não é saber, mas saber executar algo 

(neotecnicismo) (BRASIL, 2018). 

 Vasconcelos e Lima (2010) afirmam que em virtude de todas as dificuldades que 

ocorriam, outros desafios podiam ser encontrados na rotina do professor das Ciências 

Biológicas, como inserir os alunos do ensino médio em conteúdos científicos com uma 

linguagem muitas vezes de difícil compreensão, em função de sua complexidade. Então, eles 

esclarecem que os professores de ciências são elementos-chave nas mudanças dos indicadores 

negativos do ensino, pois trabalham o conteúdo, atuando ativamente como mediadores no 

processo de inclusão científica e tecnológica dos cidadãos, além de contribuírem para 

aproximar as ciências do cotidiano do aluno; isto é, buscam temas estruturadores para as 

práticas docentes, sendo orientados a ministrar os conteúdos de modo mais sistemático. Então: 
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[...] os temas estruturadores são propostos com o intuito de ajudar o professor a 
organizar suas ações pedagógicas, utilizando os temas como instrumentos para se 
chegar a uma aprendizagem significativa no desenvolvimento das competências. 
Consensualmente, o professor precisa estar preparado para se utilizar com eficiência 
desses instrumentos para possibilitar ao aluno desenvolver as habilidades necessárias 
para a compreensão dos conceitos biológicos em consonância com os fatos reais e 
cotidianos [...] (VIANA; MAIA, 2010, p. 5). 

 

 Apesar de não se poder se apropriar da Biologia distanciada de seus termos; levanta-

se uma questão muito pertinente ao seu ensino: “[...] a maioria dos alunos vê a biologia 

apresentada em sala, como uma disciplina cheia de nomes, ciclos e tabelas a serem decorados, 

enfim, uma disciplina, chata [...]” (LEPIENSKI; PINHO, 2011, p. 3). Logo, compreende-se que 

o grande desafio para o professor da área de Ciências Biológicas emerge daí, onde ele se 

questiona sobre qual trilha seguir com o objetivo de transformar as aulas em mais eficientes, 

participativas e capazes de prender a atenção dos alunos aos conteúdos trabalhados; o que vem 

sendo feito nestes últimos anos (LEPIENSKI; PINHO, 2011). 

 
4.2 ENSINO DE FISIOLOGIA: SISTEMA NERVOSO 

 

 Segundo Barbão e Oliveira (2010), pesquisando sobre a utilização e compreensão 

da nomenclatura biológica por alunos do ensino médio, concluíram que eles têm dificuldade 

para conceituar e/ou assimilar os termos biológicos. Entretanto, para que se compreenda a 

fisiologia, principalmente a nervosa, é de grande valia o conhecimento sobre o nome e 

localização de estruturas e órgãos relacionados, levando à visão integrada do funcionamento do 

organismo. 

 Para Moyes e Schulte (2010), o assunto fisiologia humana incluso no currículo das 

escolas de ensino fundamental e médio é extremamente importe para a compreensão sobre o 

funcionamento do corpo humano, da importância de se manter a homeostase e as relações entre 

partes do corpo e sua interação com o meio ambiente. Porém, os autores concluíram que entre 

as várias dificuldades encontradas no ensino e aprendizagem de fisiologia, a grande amplitude 

e diversidade de assuntos que deve ser trabalhada configura-se como uma das principais, isto 

porquê, além das estruturas morfológicas, estuda-se a função de cada um dos órgãos e suas 

interações com os vários sistemas que constituem o corpo, sendo necessários conceitos 

químicos e físicos. Estas características fazem com que a fisiologia possa ser considerada uma 

das ciências da vida mais integrativas, desde as bases químicas até conceitos fundamentais. 

 Assim, para tentar deixar a compreensão dos conteúdos de fisiologia mais fácil, 

segundo Vanzela, Balbo e Della Justina (2007), os livros didáticos, em sua maioria, trazem a 
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fisiologia humana fragmentada em sistemas fisiológicos; o que não acorre com outros assuntos, 

que são altamente integrados, por exemplo o metabolismo ou a citologia, histologia. Para os 

autores os livros didáticos pecam pela falta de integração entre os sistemas fisiológicos, o que 

prejudica o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, deixando-o pouco significativo; 

logo, observa-se que nem sempre o ensino encontrado nas escolas faz com que os alunos se 

apropriem dos conhecimentos de maneira a entendê-los e questioná-los, levando o que foi visto 

em sala de aula para o seu cotidiano. 

 Há quase vinte anos, Campos, Bortoloto e Felício (2003) afirmavam que trabalhar 

os conteúdos de fisiologia humana, nas escolas, é profundamente relevante, pois eles ajudam 

na compreensão do conhecimento do corpo humano pelos alunos, o que é primordial para a 

manutenção da saúde e do bem-estar. Porém, geralmente estes conteúdos são ministrados de 

modo bastante superficial, e mesmo não são bem compreendidos pelos estudantes, em 

decorrência da falta de materiais didáticos para ajudar no ensino, e das dificuldades encontradas 

pelos próprios alunos. É comum ouvir dos estudantes que tais conteúdos são de difícil 

aprendizagem. 

 Para Barbão e Oliveira (2010), os estudantes do ensino médio de escolas públicas 

se sentiam, pela falta de materiais de estudo, com muita dificuldade em aprender os conceitos 

e compreender os termos da Biologia; principalmente os da fisiologia. 

 Afinal, observa-se que o sistema nervoso é um dos temas mais difíceis para os 

alunos aprenderem; pois, não conseguem compreender o funcionamento dos neurônios, o 

principal tipo celular que forma este sistema. Assim, é importante a elaboração e o 

desenvolvimento de propostas alternativas de ensino de Biologia (SILVA et al., 2013). 

 

4.3 JOGOS DIDÁTICOS 

 

 Como ferramentas lúdicas, com destaque para os jogos didáticos, passaram a 

contribuir na área de obtenção do conhecimento, ajudando no processo de aprendizagem, 

deixaram de ser uma prática apenas da realidade infantil, começando a ser usadas em todos os 

níveis de ensino (KAHL; LIMA; GOMES, 2007). 

 Cruz (2010), há uma década, afirmava haver demasiadas inovações tecnológicas 

como jogos digitais, jogos de cartas e jogos de perguntas e respostas (quizzes) objetivando o 

estímulo da aprendizagem dos alunos. As ferramentas didáticas motivadoras são recursos 

importantes para a aquisição de conhecimento e a adoção de muitas inovações na prática do 
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professor, devendo ser considerada quando se procura a apropriação de conhecimento por parte 

dos alunos. 

 Os jogos são reconhecidos como recursos facilitadores do processo de ensino e 

aprendizagem. Então, há vinte anos, Campos, Bortoloto e Felício (2002) constataram que os 

jogos didáticos configuram uma estratégia com enorme potencial para ajudar no processo 

ensino e aprendizagem, pois estimulam muito o interesse dos alunos. 

 O uso de jogos didáticos para facilitar o ensino e aprendizagem, em que o professor 

se torna mediador do processo de cognição, é de grande importância no desenvolvimento do 

aluno, sendo necessária a sua utilização no ensino formal como ferramenta de ensino para a 

construção e consolidação do processo de ensino e aprendizagem (LEITE; ANTUNES; FARIA, 

2012). Jogos com aplicações didáticas recebem diferentes denominações, tais como jogos 

educacionais ou educativos, jogos de aprendizagem e jogos sérios (serious games), além de 

outras (SAVI; ULBRICHT, 2008). 

 De acordo com Campos, Bortoloto e Felício (2002), um jogo se configura como um 

recurso muito apropriado de aprendizagem; partindo de seu poder de atrair o interesse dos 

alunos, criando diversas experiências sociais e pessoais, levando a novas descobertas e 

amadurecendo suas personalidades. 

 Para Fialho (2008), os jogos pedagógicos mostram-se de grande importância, 

porque levam a situações de ensino e aprendizagem, aumentando a construção do 

conhecimento. Então: 

 

[...] jogar não é simplesmente apropriar-se das regras. É muito mais do que isso! A 
perspectiva do jogar que desenvolvemos relaciona-se com a apropriação da estrutura 
das possíveis implicações e tematizações. Logo não é somente jogar que importa 
(embora seja fundamental), mas refletir sobre as decorrências da ação de jogar, para 
fazer do jogo um recurso pedagógico que permite a aquisição de conceitos e valores 
essenciais à aprendizagem (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005, p. 105). 

  

 A utilização de jogos didáticos como atividade lúdica pode facilitar o processo 

educativo, tornando-o prazeroso e desafiante. Quando recebem a proposta de aprender de uma 

forma mais interativa e divertida, os alunos tornam-se mais entusiasmados, resultando em um 

aprendizado significativo (JORGE et al., 2009). Em relação aos referenciais que apontam os 

recursos lúdicos em sala de aula: 

 

[...] atividades lúdicas auxiliaram na aquisição de conhecimentos científicos de forma 
eficaz e significativa, com atitudes de respeito ao colega e às regras de jogo, de 
cooperação e iniciativa pessoal [...] os professores que queiram inovar sua prática, 
tenham nos jogos e brincadeiras aliados permanentes, possibilitando aos alunos uma 
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forma de desenvolver as suas habilidades intelectuais, sociais e físicas, de forma 
descontraída, lúdica e participativa [...] (KNECHTEL; BRANCALHÃO, 2009, p. 24). 

 

 Analisando os jogos didáticos, Campos, Bortoloto e Felício (2003, p. 47) afirmam 

que: “[...] uma alternativa viável e interessante, pois este material pode preencher muitas 

lacunas deixadas pelo processo de transmissão-recepção de conhecimentos, favorecendo a 

construção pelos alunos de seus próprios. Dessa forma, faz-se muito relevante acreditar que o 

emprego do jogo didático, que aliado aos conteúdos, permite uma boa assimilação destes pelos 

alunos, assim como consequência melhor rendimento; afinal, estes têm o objetivo de servir de 

apoio reforçando elementos importantes do conteúdo dado em sala de aula; então, os autores 

afirmam que: “[...] os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro do 

contexto de aprendizado [...]” (FIALHO, 2008 p. 04-05). 

 Para Pedroso (2009), alcançar o objetivo esperado, quando se utilizam jogos em 

uma atividade, é um desafio; porém, se bem planejado pelo professor, torna-se fácil de se 

atingir. Logo, é importante que o professor apresente de antemão os objetivos que têm que ser 

alcançados com determinado jogo desenvolvido. Nesse sentido, o fato de: 

 

[...] o jogo ser embasado por uma metodologia é porque partimos do pressuposto que 
o professor quando tem clareza dos objetivos visados e organiza metodologicamente 
a atividade para alcançá-los, tem grandes chances de sucesso na implementação do 
jogo. Um professor que não sabe ao certo os objetivos a serem explorados com a 
atividade proposta, não sabe como proceder em relação ao recurso e, ainda conta com 
os imprevistos típicos das aulas, tem mais chances de obter resultados ruins na 
implementação [...] (PEDROSO, 2009, p. 04). 

 

 De acordo com Viana e Maia (2010), os jogos tornam fácil a compreensão dos 

conteúdos abstratos, e também são ótimos para o aprendizado dos alunos, favorecendo 

motivação interna, raciocínio, argumentação; além de beneficiar a relação aluno/aluno e 

professor/aluno, trabalhando o desenvolvimento cognitivo. Um fato importante é: 

 

[...] por ser livre de pressões e avaliações, o jogo estimula a exploração e a solução de 
problemas e os erros são vistos de forma natural, sem deixar marcas negativas, mas 
ao mesmo tempo, propiciando novas tentativas. Ao tentar vencer, o aluno valoriza o 
conhecimento [...] (VIANA; MAIA, 2010, p. 09). 

 

 Há quatro elementos que precisam ser levados em consideração na utilização de 

jogos: “[...] capacidade de se constituir em fator de autoestima do aluno, condições psicológicas 

favoráveis, condições ambientais e fundamentos técnicos [...]” (VIANA; MAIA, 2010, p. 10). 
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 Os jogos conseguem facilitar o crescimento da autoestima do estudante através da 

sua busca em resolver o problema do jogo. Afinal: “[...] o jogo ainda é visto como instrumento 

de interação do grupo de alunos. É uma atividade que deve ser inserida com a finalidade de 

desafiar o grupo a pensar e solucionar a problemática do jogo [...]” (AMORIM, 2013, p. 23). E 

ainda: 

 

[...] espaço, número adequado de peças, cuidadosa embalagem e organização, higiene 
da mesa ou mesmo do chão em que o aluno usará para a atividade, devem ser 
observados e providenciados [...] assim, para um bom aproveitamento da turma, o 
espaço ao qual será realizado o jogo deve ser muito bem preparado pelo professor, 
previamente [...] (VIANA; MAIA, 2010, p. 10). 

 

 Segundo Miranda (2002), com a utilização do jogo didático, muitos objetivos 

precisam ser alcançados, relacionados à cognição (desenvolvimento da inteligência e da 

personalidade, fundamentais para a construção de conhecimentos); afeição (desenvolvimento 

da sensibilidade e da estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); 

socialização (simulação de vida em grupo); motivação (envolvimento da ação, do desfio e 

mobilização da curiosidade) e criatividade. Neste sentido: 

 

[...] o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em 
que propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de 
experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e 
enriquece sua personalidade, e simboliza um instrumento pedagógico que leva o 
professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Ele pode 
ser utilizado como promotor de aprendizagem das práticas escolares, possibilitando a 
aproximação dos alunos ao conhecimento científico, levando-os a ter uma vivência, 
mesmo que virtual, de solução de problemas que são muitas vezes muito próximas da 
realidade que o homem enfrenta ou enfrentou [...] (CAMPOS; BORTOLOTO; 
FELICIO, 2003, p. 48). 

 

 À medida que são utilizados, há vinte anos, os jogos didáticos vão ocupando cada 

vez mais, posições de destaque, ajudando a compreensão de maneira mais prazerosa e lúdica 

para os alunos. Esses jogos educacionais divertem e entretêm os estudantes; porque criam 

ambientes interativos e dinâmicos, que dão motivação aos estudantes com desafios e 

curiosidade (LACRUZ, 2004). Dessa forma: 

 

[...] o aluno consegue lidar com o conteúdo que é abordado com outro tipo de 
perspectiva, não mais como algo “chato”, entediante e difícil de ser entendido, mas 
sim como algo de forma mais lúdica, o que causa mais ânimo entre os alunos, 
despertando uma ânsia maior para se engajar sobre o assunto e aflorar algumas outras 
qualidades do aluno, pois quando se trata de aprendizagem em jogos didáticos, 
aprende-se não apenas o conteúdo que deseja ser repassado, mas também alguns 
outros tópicos que são abordados na própria mecânica do jogo, como por exemplo, o 
ato de elaborar estratégias para ganhar [...] (MELO et al., 2019, p. 40). 
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 Para Almeida (2003), o ensino por meio da ludicidade é uma ferramenta pedagógica 

de grande importância. Os jogos de expressão, interiorização de conteúdos e interpretação, além 

de estimularem a inteligência, enriquecem a linguagem oral e escrita e a interiorização de 

conhecimentos, libertando o aluno do imobilismo para uma participação ativa, criativa e crítica 

no processo de aprendizagem. 

 Conforme Lopes (2001), estudar e, consequentemente, aprender através de jogos é 

muito mais eficiente. A relação com o jogo estimula o interesse do estudante, que, torna-se 

ativo do processo. É preciso esclarecer que “os jogos didáticos não podem ser tratados como os 

únicos métodos didáticos para o aprendizado”. Faz-se mister que o professor compreenda que 

“os jogos, sozinhos, não levam à aprendizagem de determinados conhecimentos que devem ser 

sistematizados segundo os objetivos pedagógicos”. 

 Os jogos didáticos não substituem as outras estratégias de ensino; eles dão respaldo 

ao professor, sendo grandes motivadores para os estudantes que os utilizam como recurso 

didático para a sua aprendizagem. (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008). Assim: 

 

[...] por meio do jogo ou atividade lúdica, o aluno tem a oportunidade de usar sua 
imaginação e aplicar no seu dia-a-dia o seu objeto de aprendizagem, a língua inglesa. 
Os alunos passam a ter uma finalidade para o seu aprendizado. A ludicidade 
proporciona maior interação entre o aluno e o aprendizado [...] (SCHEFFER; 
MACEDO. 2007, p. 175). 

 

 De acordo com Cruz (2010), há várias inovações tecnológicas, entre as quais estão 

os jogos, como os digitais, que objetivam estimular o aprendizado dos estudantes. Os jogos 

educativos digitais têm relações significativas com o processo de ensino e aprendizagem. Então, 

os jogos didáticos são ferramentas básicas para a obtenção de conhecimento e a adoção de tais 

inovações na prática docente deve ser considerada quando se tem por meta a aquisição de 

conhecimento por parte dos alunos. A função dos jogos educativos: 

 

[...] por meio de interações entre os alunos e o professor, visa ensinar Ciências e, ao 
mesmo tempo estimular os alunos a praticarem a escrita e a leitura. Contudo, a 
diversidade social dos seres humanos pode fazer com que o desenvolvimento dessas 
habilidades possa variar dentro de uma mesma faixa etária, então cabe à instituição 
escolar averiguar, avaliar, criar e utilizar métodos e técnicas alternativas que busquem 
garantir a aprendizagem necessária e adequada para todos seus alunos. Nesse sentido 
o jogo didático, se torna uma estratégia adequada de aprendizagem e de 
desenvolvimento de habilidades fundamentais, necessárias à formação de 
competências leitora/escritora [...] (LIMA; AZEVEDO, 2017, p. 25). 
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 Para Loula et al (2009), é preciso achar um equilíbrio entre o ensino e a ludicidade 

dos jogos, pois se o lúdico for mais dominante a tendência é que não haja ensino, somente o 

jogo e com isso perde-se toda a proposta educativa. Assim, segundo Lara (2004), os jogos 

utilizados didaticamente, em salas de aula, apresentam um ótimo crescimento, e o seu emprego 

torna a aula mais agradável, motivadora e fascinante, podendo resolver lacunas que são 

produzidas nas atividades escolares diárias. Os jogos didáticos estão relacionados ao 

aprendizado de modo livre, espontâneo e prazeroso, onde o lúdico proporciona prazer e 

equilíbrio emocional, contribuindo para o desenvolvimento de funções sociais como 

autonomia, reflexões, motivação e construção de conhecimentos (BITTENCOURT, 2005). 

 Os métodos que permitem a utilização dos jogos didáticos modificam a função do 

professor, fazendo com que este deixe de ser transmissor do conhecimento e passe a agir como 

condutor e estimulador da construção de significados pelos educandos, que se tornam ativos na 

mediação do processo de ensino e aprendizagem (ANTUNES; SABÓIA-MORAIS, 2010). 

 De acordo com Melim et al. (2007), já observavam que os métodos educativos 

baseados em jogos ocorriam vastamente na literatura de maneira a permitir o incentivo ao seu 

uso como estratégias pedagógicas que levam os alunos a melhorar o seu desenvolvimento 

cognitivo. 

 Em relação aos tipos de jogos, para Carvalho et al. (2010), o quiz é um dos formatos 

de jogos didáticos que vem permitindo muito o estímulo para o aprendizado de anatomia e os 

vários tipos de aprendizagem dos alunos. É um jogo formado de perguntas e respostas em que 

os alunos, jogando individualmente ou de modo colaborativo, têm que ajudar uns aos outros na 

construção das respostas e com essa prática a competição gerada torna-se positiva, pois o 

aprendizado e as relações pessoais são construídos por todos, gerando estimulo e uma dinâmica 

no processo de ensino e aprendizagem de cada educando. 

 Os jogos de tabuleiro são, de longe, aqueles mais usados em termos pedagógicos; 

por serem diversificados, envolvendo os jogadores em um clima de competição saudável 

(DUARTE; FEDERAL, 2012); e, com o avanço das tecnologias de informática, os jogos 

digitais vêm ganhando muito destaque, por sua capacidade de simular, através das máquinas, 

as outras categorias de jogos didáticos (LI et al., 2010). 

 Então, entre as várias categorias de jogos, vamos destacar nove, para compor o 

catálogo de jogos didáticos, sendo os Jogos de tabuleiro e os Jogos digitais categorias mais 

amplas, mais representativas; como exemplos de como os jogos didáticos estão cada vez mais 

utilizados para o ensino e aprendizagem dos diversos conhecimentos, com destaque para 

aqueles de biologia, mais especificamente, os de sistema nervoso. 
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4.3.1 Jogos de tabuleiro 

 

 De acordo com Duarte e Federal (2012), o termo “jogo de tabuleiro” é geralmente 

utilizado para os jogos que compreendem os que são jogados sobre uma mesa, mesmo se não 

houver literalmente um tabuleiro, a tradicionais jogos de cartas, bem como muitos jogos de 

cartas modernos (cardgames). É uma modalidade de jogo que consiste de um plano delimitado 

e jogável normalmente dividido em setores e um conjunto de peças para serem deslocadas em 

função dos eventos do jogo. As peças são normalmente miniaturas coloridas atribuídas aos 

jogadores. As metas de um jogo de tabuleiro, bem como as estratégias para se atingir a vitória, 

variam como, por exemplo, dominar uma certa quantidade de territórios, obter peças de outros 

jogadores, eliminar jogadores ou ganhar uma quantidade de pontos (BORGES et al., 2016). No 

jogo de tabuleiro, é possível englobar não só um assunto focal, mas também outros subtópicos, 

pois: 

 

[...] junto com outras ferramentas que puderam ser enquadradas dentro do jogo, como 
experiências físicas, curiosidades em geral com os estudos de caso, algumas 
ferramentas visuais em formas de cartas, para melhor memorização do conteúdo 
abordado. Além disso, o jogo de tabuleiro também contempla habilidades extras que 
também concedem um cunho construtivo maior para o jogador. Para a questão da 
aplicabilidade, o jogo de tabuleiro também se enquadra pelo seu fácil acesso e 
portabilidade para as salas de aula (MELO et al., 2019, p. 40). 

 

 Conforme Borges et al. (2016), os objetivos de um jogo de tabuleiro, bem como as 

suas estratégias para alcançá-los e atingir a vitória, geralmente são bem variados como, por 

exemplo, dominar uma determinada quantidade de territórios, adquirir peças de outros 

jogadores, eliminar jogadores ou ganhar uma certa quantidade de pontos. 

 Enfim, os jogos de tabuleiro são milenares e muitos deles, ainda atualmente, são 

bem apreciados, como é o caso de Mancalas, Xadrez, Go, Gamão, Damas; que apresentam 

grande popularidade. E há também, hoje em dia, os jogos de tabuleiro no formato digital; que, 

devido às suas características, têm boas perspectivas de aproximação com jogos digitais. Por 

exemplo, o recurso a um sistema de regras já estabelecido e funcional evita possíveis 

dificuldades e demoras com a fase de design, com isso, concentrando os desenvolvedores na 

fase de implementação do produto (DUARTE; FEDERAL, 2012). 

 

 

 



36 
 
4.3.2 Jogos digitais 

 

 Segundo Li et al. (2010), os jogos digitais vêm sendo relacionados a ganhos para o 

melhoramento de aspectos cognitivos. Quando interagem com esses jogos, jogadores 

apresentam um tempo menor de reação, melhoria no desempenho relacionado às habilidades 

visuais básicas e a atenção; exercitam habilidades relacionadas à atenção, como o aumento do 

número de objetos que são percebidos simultaneamente, a atenção seletiva e a atenção dividida; 

melhoram o desempenho cognitivo. 

 De acordo com Diamond (2009), entre a enorme variedade de aspectos cognitivos 

que podem ser exercitados através da interação com jogos digitais, destacam-se as funções 

executivas que envolvem o circuito neural do córtex pré-frontal e referem-se a funções 

cognitivas como a flexibilidade cognitiva, a inibição (autocontrole e autorregulação), a 

memória de trabalho, a resolução de problemas, o raciocínio e o planejamento. 

 Então, os jogos digitais são atividades lúdicas de estrutura complexa, que englobam 

uma série de tomadas de decisões, ações limitadas por regras, sistemas de desafios e metas, a 

narrativa do jogo, a representação gráfica e feedbacks (SCHUYTEMA, 2011). 

 

4.3.3 Outras categorias 

 

 As outras categorias de jogos didáticos que compõem o catálogo não são menos 

importantes; são: Jogos de “Bingo”; Jogos de Cartas; Jogos da Memória; Jogos de Trilha; Jogos 

de Palavras Cruzadas e Caça-Palavras; Jogos de Quebra-Cabeças (Puzzles); Jogos de Perguntas 

e Respostas (Quizzes). 

  O bingo, como jogo didático, é desenvolvido em uma cartela em que os assuntos 

do tema trabalhado substituem as faixas numéricas que marcariam as casas de um bingo 

tradicional. O jogo apresenta uma dinâmica que consiste na chamada de perguntas enumeradas, 

que são sorteadas, para que o aluno possa marcar em sua cartela somente a opção 

correspondente à resposta correta. Nas cartelas, as respostas são postas de modo aleatório. Para 

este jogo o(s) vencedor(es) é(são) aquele(s), que preenchessem primeiro sua cartela, como no 

jogo tradicional; ou os que mais acertassem ao final do jogo, quando é atribuída uma pontuação 

a todas as perguntas (SILVA; NASCIMENTO; ALMEIDA, 2018). 

  Os jogos de cartas, quando utilizados para o ensino e aprendizagem, são formados 

por um número variável de cartas que podem ser classificadas em um determinado número de 

categorias; dependendo do assunto tratado. Em virtude disso, essa categoria de jogos didáticos 
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pode apresentar objetivos diferenciados para cada jogo; sendo um dos mais comuns, a formação 

de uma trinca de cartas, seguindo um raciocínio específico do assunto abordado, que devem ser 

baixadas à mesa, até que o jogador fique sem cartas na mão, sendo então o vencedor da partida 

(ALVES et al., 2016). 

  Os jogos da memória são bastante simples, os alunos devem formar par, ou com 

cartas iguais; ou com duas cartas diferentes, sendo uma de pergunta e a outra de resposta; 

sempre sobre o assunto didático que se pretende desenvolver; vencendo quem formar o maior 

número de pares (SANTOS; AGUILAR; OLIVEIRA, 2010; PUPIM et al. In: ARAÚJO, 2011). 

  Os jogos de trilha, como o próprio nome sugere, são aqueles em que, partindo de 

uma informação sobre um determinado assunto, segue-se uma trilha de outras informações, 

para se chegar ao final da trilha, onde é encontrada a última informação que junto com as 

anteriores forma um percurso de informações entrelaçadas em que a anterior leva à posterior. 

Como exemplo, tem-se a trilha que demonstra as vias das sensações especiais e gerais, 

evidenciando as diversas estruturas percorridas pelos impulsos nervosos (VEIGA NETO In: 

ARAÚJO, 2011b). 

  Os jogos de palavras-cruzadas e de caça-palavras, como os próprios nomes deixam 

claro, são jogos clássicos, de conhecimento, em que, nos primeiros, os alunos precisam 

responder perguntas cujas as letras das respostas são comuns, ou seja, as respostas se cruzam; 

e nos segundos, os alunos precisam buscar palavras, do assunto estudado, cujas letras estão 

misturadas com outras (VEIGA NETO In: ARAÚJO, 2011a; 2011b; PUPIM et al. In: 

ARAÚJO, 2011; LUCONI; BRANCALHÃO, 2014). 

 Os jogos de quebra-cabeça ou puzzles são também jogos clássicos bem simples, em 

que os alunos precisam juntar peças para formar uma imagem a respeito do assunto estudado. 

Após a montagem do quebra-cabeça, os alunos devem identificar a imagem formada; 

explicando o seu significado, sempre relacionado ao tema em estudo (SILVA, 2016). 

 A categoria quizzes (jogos de perguntas e respostas) se revela muito competitiva, 

cujos materiais utilizados devem ser impressos e respondidos. São jogos didáticos que têm o 

interesse de fazer com que os alunos ampliem os hábitos de leitura e escrita 

(GEWANDSZNAJDER, 2009). 

 

4.4 UTILIZAÇÃO DE JOGOS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA 

 

 É imprescindível que sejam levados à discussão os recursos lúdicos em sala de aula, 

para que os alunos visualizem imagens, direcionando o olhar para a disciplina de Biologia, 
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porque esta exige muita interpretação dos alunos ao estudar estruturas particulares nos 

conteúdos programáticos (MAIA; SCHIMIN, 2008). Assim: 

 
[...] a utilização deste recurso para o ensino de biologia, assim como para outras 
disciplinas, apresenta um aspecto interessante, visto que é um recurso amplamente 
conhecido, encontrado em jornais, revistas, internet e diversos outros locais, tratando 
dos mais diversos temas e, de forma lúdica, trazendo as mais diversas mensagens que 
são compreendidas e interpretadas pelos jovens, provocando-nos mesmos muitas 
vezes, uma assimilação de conceitos não verificada quando utiliza-se somente 
linguagem verbal [...] (MAIA; SCHIMIN, 2008, p. 10). 

 
 Dessa forma, a aplicação de jogos no ensino da Biologia precisa ser considerada 

um pilar no trabalho com essa ciência; uma possibilidade e um caminho para potencializar os 

seus conteúdos (VIANA; MAIA, 2010). 

 De acordo com Huizinga (2000), uma das primeiras definições de jogo revela-o 

como uma categoria absoluta e primária da vida, tão relevante quanto o raciocínio, com seus 

elementos lúdicos concentrados no surgimento e desenvolvimento da civilização. O ato de jogar 

é tido como uma função biológica, da mesma forma que o desejo de competição e dominância; 

ou seja, é algo inerente às necessidades do ser humano. O jogo ainda estimula sentimentos como 

tensão e incertezas provocados, muitas vezes, por um desfecho não conhecido do jogo 

(MELIM, 2009). 

 A utilização de jogos como ferramenta didática é muito vantajosa, pois contribui de 

uma forma muito eficaz no processo de ensino e aprendizagem, sendo muito importante o uso 

de atividades lúdicas para a compreensão de conteúdos mais complexos e abstratos relacionados 

à Biologia (SILVA, 2016; SILVA; NUNES, 2018). Das situações acadêmicas do ensino de 

Biologia: 

 

[...] provavelmente a mais produtiva é a que envolve o uso de jogos didáticos, quer na 
aprendizagem de noções, quer como meios de favorecer os processos que intervêm no 
ato de aprender, uma vez que o elemento mais importante é a participação ativa do 
sujeito sobre a sua própria aprendizagem. Entretanto, para um trabalho sistemático 
com jogos didáticos no ensino de Biologia é necessário que as práticas docentes sejam 
planejadas de modo a permitir a exploração do potencial desses recursos no processo 
de ensino e aprendizagem [...] (AMORIM, 2013, p.14). 

 

 A partir destas premissas, é notório que os jogos didáticos para as aulas de Biologia 

vão além do livro didático para os conteúdos, muitas vezes, abstratos e complexos, tornando-

os mais bem assimilados pelos alunos; ou seja: 

 

[...] através da dinâmica dos momentos pedagógicos, os conhecimentos escolares 
deixam de ser abstrações, passando a constituírem-se como instrumentos que podem 
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ser utilizados na busca de soluções para os desafios de uma nova forma de olhar o 
mundo [...] (PEDROSO, 2009, p. 08). 

 

 Conforme Neves, Campos e Simões (2008), os docentes precisam procurar formas 

alternativas para que suas aulas se tornem mais instigantes e interessantes; ou seja, os jogos 

didáticos, por exemplo, que executam sua função de eficientes recursos auxiliares, porque 

estimulam a aprendizagem e o interesse por parte dos estudantes e ajudam os professores a 

atingirem seus objetivos nas aulas de Ciências e Biologia. 

 De acordo com Neves, Campos e Simões (2008), por todo o Ensino Médio, vários 

conceitos de Biologia são esquecidos pelos discentes; então, a utilização de jogos didáticos 

pode auxiliar na revisão, na fixação e no reforço desses conteúdos, pois é um método mais 

produtivo e interativo do que exercícios de revisão, por exemplo. E também, por meio desses 

recursos é possível ativar o raciocínio lógico e o poder argumentativo dos estudantes, fato que 

seria muito proveitoso nas questões discursivas. Usando o jogo, o professor de Biologia 

consegue ilustrar características importantes e cobre lacunas possivelmente deixadas durante o 

processo de ensino. 

 Assim, o jogo proporciona ao estudante adquirir e entender melhor os conteúdos 

estudados. Questionar os alunos somente diante das explicações teóricas não é o bastante para 

se promover um entendimento e aprendizado ideal dos conteúdos das aulas de Ciências. A 

prática de jogos didáticos nas aulas, leva a reflexões e discussões sobre os temas abordados, 

produzindo mais aprendizagens (NEVES; CAMPOS; SIMÕES, 2008). 

 Um dos tipos de jogos didáticos mais utilizados para o ensino e aprendizagem dos 

conteúdos de biologia, é o que é composto por cartas (baralho). Um exemplo é o chamando 

“baralho didático” com conteúdos de biologia para o ensino médio; abordando diversos 

assuntos como vírus, bactérias, algas, protozoários e fungos, com grupos de cartas para cada 

um destes. E outro exemplo é o chamado “Baralho das Organelas”, composto de cartas 

abordando as diferentes organelas e estruturas celulares; com cada organela sendo 

compreendida por um conjunto de cinco cartas: uma apresenta um esquema ou ultramicrografia 

da mesma e as outras quatro cartas descrevem os aspectos de sua forma, a existência de 

delimitação por membrana e suas funções, sem revelar a qual organela se refere (ROSSETTO, 

2010). 
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4.4.1 Utilização de jogos para o ensino de fisiologia: sistema nervoso 

 

 Segundo Alves et al. (2016), como os conceitos e definições, a respeito dos termos 

abordados em sistemas orgânicos e suas funções, são tratados de forma dissociada durante o 

ensino médio, a utilização de jogos didáticos para a compreensão e fixação de conteúdos de 

fisiologia, incluindo o sistema nervoso, configura uma alternativa válida e de fácil execução. 

Assim: “[...] elaboramos um jogo didático que tem por objetivo esclarecer e tornar mais 

evidente os conceitos estruturais básicos de forma a proporcionar ao aluno uma visão integrada 

da fisiologia [...]” (ALVES et al, 2016, p. 102). 

 Segundo Leite, Antunes e Faria (2012), os temas relacionados ao assunto Sistema 

Nervoso são, em grande parte, considerados como complexos pelos alunos, o que deixa o 

processo de ensino aprendizagem mais difícil e desmotivante. Neste sentido: 

 

[...] a elaboração e desenvolvimento da presente proposta pedagógica lúdica durante 
as aulas da disciplina de Ciências ocorreram com o intuito de tornar as aulas mais 
atraentes e facilitar a aprendizagem dos conteúdos ministrados em duas unidades 
temáticas: Sistema Nervoso e Drogas psicoativas [...] (LEITE; ANTUNES; FARIA, 
2012, p. 2128). 

 

 Alves et al. (2016) descrevem o Fisio card game (um jogo de cartas; um baralho) 

foi criado durante a disciplina Prática como Componente Curricular em Fisiologia Humana do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Durante 

sua elaboração, foi possível notar as diferenças entre os assuntos abordados na educação básica 

e os conteúdos tratados na graduação. Assim: 

 

[...] o exercício de avaliar os livros didáticos de ensino médio e a experiência prática 
na conversão do conteúdo de fisiologia para um jogo lúdico foi muito proveitosa, pois 
evidenciou a relação direta e a importância da participação do aluno e do professor no 
processo de ensino e aprendizagem. Além disso, todo o processo de teorização do 
jogo até a confecção das cartas, sua aplicação em sala de aula e análise de resultados 
demonstraram a necessidade de buscar alternativas metodológicas que estimulem a 
problematização e a contextualização para o ensino de conceitos básicos e que 
contribuam para a construção do conhecimento [...] (ALVES et al., 2016, p. 102-103). 

 

 O Baralho nervoso é jogo que deve ser jogado depois do estudo do tema, em que os 

alunos precisam responder perguntas formuladas pelo professor. Acertando, ganhará pontos; 

errando, outro aluno responderá, e todos os demais deverão localizar a respectiva resposta 

correta. Esta ferramenta de avalição com a realização dos jogos é importante, pois o aluno 
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precisa ser avaliado em todo o processo de aprendizagem, não somente com as tradicionais 

provas (PORTES, 2015). 

 Conforme Alves et al. (2016), seu jogo didático foi desenvolvido com materiais de 

baixo custo e de fácil acesso para os professores; e suas regras estão embasadas em jogos de 

baralho comuns como pif paf e poker, o que leva os estudantes a terem interesse. Logo: 

 

[...] durante a execução do jogo em sala de aula, observamos seu uso como uma 
estratégia motivadora e como instrumento de rememoração e fixação de conteúdo, ou 
ainda de construção de conhecimentos baseados nas experiências prévias apresentadas 
pelos alunos [...] (ALVES et al., 2016, p. 109). 

 

 Borges et al. (2016) apresentam uma ferramenta de ensino e aprendizagem de 

fisiologia humana para o ensino médio, que se denomina o jogo digital Body, criado para a 

plataforma desktop e configurado no ambiente de desenvolvimento Unity. No Body: “[...] o 

jogador se envolve em uma atividade divertida e desafiadora ao mesmo tempo em que aprende 

os conteúdos da fisiologia, da anatomia, dos órgãos e dos sistemas do corpo humano [...]” 

(BORGES et al., 2016, p. 419). 

 De acordo com Campos, Bortoloto e Felício (2003), mesmo seus jogos 

apresentando certas semelhanças com os jogos de tabuleiro, que envolvem cartas, pinos e 

jogadas, eles são diferentes porque, não somente tratam de fisiologia humana, mas também por 

ser um jogo de tabuleiro com objetivos específicos para cada um, condicionando a vitória no 

jogo e pelas conquistas de órgãos territórios em suas jogadas. 

 De acordo com Silva (2016); Shaw e Ribeiro (2014), os jogos didáticos, quando 

bem utilizados, são uma excelente ferramenta que facilitam o processo de ensino e aprendizado 

sobre os conteúdos do sistema nervoso e suas complexidades. Assim sendo: 

 

[...] com a finalidade de facilitar a apropriação dos conteúdos abordados sobre o 
sistema nervoso, buscou-se realizar uma aula diferenciada, lúdica, utilizando jogos 
como ferramentas didáticas, através do “Circuito do Sistema Nervoso”, visando à 
integração entre os alunos a fim de contribuir no processo de aprendizado [...] 
(SILVA, 2016, p. 70). 

 

 Segundo Queiroz et al. (2019), o desenvolvimento de novos recursos educacionais 

é de extrema importância para a evolução dos métodos de estudos; então, seu trabalho tem como 

meta descrever os procedimentos metodológicos para avaliação de um jogo didático de 

tabuleiro sobre o Sistema Nervoso. O jogo é conhecido como “LUDO, um jeito novo de 

aprender” que contará com até 4 jogadores, que disputarão entre si para chegar a reta final. 

Outro tipo de jogo é a palavra-cruzada, que facilita bastante a assimilação dos conceitos sobre 
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o sistema nervoso (LOPES et al., 2018). Existem também jogos para o ensino do efeito de 

drogas sobre o sistema nervoso (MELIM, 2009). 

 O tabuleiro é muito variado, e à medida que os alunos vão lançando os dados, 

aparecem perguntas, desafios e charadas, que se cumpridas, fazem com que avance no jogo. 

Vencerá quem acertar o maior número de perguntas. Dessa forma, trata-se de uma metodologia 

bastante interessante, porque além do uso do conhecimento, os estudantes também precisarão 

ser estratégicos e contar com a sorte (QUEIROZ et al., 2019). 

 Frey et al. (2016) elaboraram um jogo de bingo sobre o sistema nervoso e o sistema 

endócrino, apresentando um total de 53 questões, com as respostas sendo distribuídas 

aleatoriamente nas cartelas, compostas por três linhas e seis colunas. Cada aluno recebe duas 

cartelas. As perguntas são sorteadas para serem lidas e respondidas em sequência. As respostas 

presentes na cartela são marcadas com grãos de feijão e quem a completar antes avisa seus 

colegas. 

 De acordo com Melo et al. (2019), o seu trabalho teve como meta avaliar a 

jogabilidade do NeuroUniverse, um jogo didático com a mecânica de tabuleiro com uma 

mistura de regras RPG (Role Playing Game), tornando o jogo mais dinâmico e extensivo. O 

jogo trata a respeito de assuntos relacionados ao sistema nervoso de maneira mais lúdica, o que 

ajuda na aprendizagem. Sua criação foi baseada na busca de diferentes estratégias para 

compreensão de assuntos da fisiologia, pois há a necessidade cada vez mais de inovar métodos 

educativos para a aprendizagem dos estudantes do ensino médio, porque é explícito que os 

métodos conhecidos como tradicionais estão cada vez mais monótonos. 

 Trilha também é uma atividade lúdica, ou seja, um tipo de jogo; e para Petry; Leite 

In: Günzel; Güllich (2018), a trilha dos sentidos tem por objetivo levar os estudantes a ter uma 

percepção do mundo de uma maneira inusitada e diferente; pois sem o sentido da visão, eles 

são conduzidos por uma trilha, onde experimentam e sentem objetos através do tato, da audição, 

do olfato e do paladar, dentre os quais tiveram que analisar e decidir sobre as características dos 

objetos manuseados, novamente relacionando esta ação ao sistema nervoso o qual é o 

responsável por esta manifestação de análise, sensações e reações. 

 Do ponto de vista da anatomia e histologia, pode-se afirmar que: 
 

[...] os jogos e modelos didáticos foram valiosas ferramentas pedagógicas que 
proporcionaram efeitos positivos no ensino da Neuroanatomia e NeuroHistologia em 
um ambiente não formal de ensino. Assim, ao aliar o ensino teórico com tais materiais, 
a aprendizagem dos conteúdos foi facilitada. Eventos que visam promover a 
divulgação científica para pessoas de diferentes idades e escolaridades devem utilizar 
metodologias didáticas como as citadas no trabalho em questão, variando a 
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linguagem, utilizando a ludicidade, de modo a alcançar o máximo possível de 
visitantes [...] (SMENTKOSKI et al.,2020, p. 311). 

 

 Em seu trabalho, Reis (2014) utilizou a cruzadinha didática para tratar do Sistema 

nervoso e outros sistemas que também foram abordados em outros jogos. Pelos seus resultados 

notou-se a importância da utilização de aulas diferenciadas para o ensino de Ciências. Através 

de vários jogos, concluiu-se o quanto esta metodologia levou os alunos uma aprendizagem mais 

focada sobre conceitos do sistema nervoso e os demais sistemas. 

 Da mesma forma, o jogo “Quem Sou Eu?” objetiva fazer uma revisão dos conteúdos 

dos vários sistemas do corpo humano, culminando no sistema nervoso. É um jogo dividido em 

três etapas, sendo que a terceira aborda todos os sistemas tratados nas duas primeiras aliado aos 

sentidos e ao sistema nervoso (CASTANHA, 2016). 

 Dessa forma, seguindo essa linha de pensamento, segundo Costa e Fiorin (2019), 

os jogos podem ajudar nas aulas, pois levam à reflexão sobre o assunto tratado, tanto o mapa 

conceitual quanto o Bingo; além do que apresentam muita aceitabilidade, e resultados positivos 

na produção de conhecimento. 

 O jogo de perguntas e respostas (quiz) sobre os sistemas fisiológicos, com destaque 

para o sistema nervoso, é desenvolvido somente com o uso de dois dados e de diversas 

perguntas criadas pelo professor as quais mudam segundo o conteúdo da disciplina que está 

sendo ministrada (OLIVEIRA; GHEDIN; SOUZA, 2013). 

 Enfim, os jogos didáticos, aplicados ao ensino e aprendizagem dos conteúdos de 

sistema nervoso, constituem uma metodologia ativa de grande importância; pois, por meio 

deles, são atingidos diversos objetivos, entre eles a possibilidade de que os alunos consigam se 

expressar, demonstrando um desenvolvimento cognitivo cada vez mais marcante, além de uma 

criatividade associada.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após a pesquisa realizada foram selecionadas as produções que seguem no quadro 

abaixo (Quadro 1). Os resultados foram divididos em quatro macro categorias, a saber:  a) 

Trabalhos acadêmicos: Teses, Dissertações e Monografias; b) Artigos publicados em 

Periódicos; c) Trabalhos publicados em Eventos; d) Trabalhos acadêmicos: Livros e capítulos 

de livros. 

  

Quadro 1 – Quantidade de produções acadêmicas que utilizam os jogos didáticos, 

produzidos pelos seus autores, no ensino do sistema nervoso por tipo de produção 

Produções Quantidades 

Trabalho acadêmico 

Dissertações 01 

Monografias 02 

TCC 02 

Artigos publicados em Periódicos 12 

Trabalhos publicados em Eventos 10 

Trabalho acadêmico 
Livros 02 

Capítulos de Livros 04 

TOTAL 33 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 As 33 produções acadêmicas relacionadas ao uso dos jogos didáticos no ensino do 

sistema nervoso, foram levantadas nos últimos 20 anos; e, para se chegar a esse número, foram 

excluídas muitas produções; como aquelas que abordavam os mesmos jogos e repetiam os 

mesmos aspectos da teoria; aquelas que não continham jogos, apenas os citavam; aquelas em 

que o tema “sistema nervoso” é desenvolvido de modo muito resumido; aquelas que apenas 

mostravam os resumos; e aquelas que traziam somente as citações, ou seja, não eram produções 

sobre o tema pesquisado, mas sim produções diversas que apresentavam citações. Além do 

mais, das produções levantadas na pesquisa, muitas apresentavam jogos em outras áreas. Outras 

somente continham o embasamento teórico sobre ensino e sobre jogos didáticos; sem apresentar 

jogos que fossem confeccionáveis. Então, foram utilizadas 113 produções, sendo excluídas 80, 
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que foram apenas utilizadas no referencial teórico, pelos motivos elencados acima, chegando 

ao resultado de 33 produções. 

 Acredita-se que essa quantidade de produções encontradas esteja relacionada com 

o julgamento dos educadores e pesquisadores que destacam a relevância, a eficácia e a 

aceitabilidade dos jogos didáticos como uma metodologia de ensino para tornar a aprendizagem 

mais significativa, em que os alunos aprendem de modo natural, com prazer e com dinamismo. 

Essas produções estão listadas no apêndice “Produções relacionadas com Sistema Nervoso e 

jogos didáticos”. 

 Os jogos didáticos são considerados ferramentas importantes pelos docentes, 

favorecendo diversos aspectos, como a socialização entre aluno-professor, a atenção e 

concentração, sendo muito eficientes para o desenvolvimento e cognição, oportunizando a 

aprendizagem dos conteúdos didáticos de um modo diferenciado e dinâmico (BATISTA, 2011). 

 

5.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 Quanto aos aspectos gerais, foram considerados os dados bibliográficos que 

envolvem as produções sobre a utilização dos jogos didáticos aplicados ao Sistema Nervoso. É 

uma dimensão em que são determinadas as quantidades de produções, o ano de suas publicações 

e a instituição. Dessa forma, relacionar o número de produções com o ano de publicação, 

permite uma boa descrição do crescimento da área. E para definir como as produções estão 

distribuídas em território nacional; elas são mapeadas com base na análise da vinculação das 

unidades federativas e instituição (Quadro 2). 

  De acordo com o Quadro 2, para observar o crescimento da área, faz-se uma 

associação entre as quantidades de produções por tipo e o ano de publicação; então, para a 

maioria das produções que se distribuem nos tipos Trabalho publicado em Evento e Artigo 

publicado em periódico, elas foram publicadas nos últimos 5 anos; mostrando que há um 

crescimento da área no transcorrer do tempo. E quanto à distribuição em território nacional 

temos o seguinte: 02 produções na Região Norte; 07 produções na Região Nordeste; 02 

produções na Região Centro-Oeste; 09 produções na Região Sudeste; e, 14 produções na Região 

Sul; o que leva a perceber que a maioria das produções é das regiões Sudeste e Sul. 
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Quadro 2 – Produções acadêmicas que utilizam os jogos didáticos no ensino do sistema 

nervoso: quantidade por tipo de produção, ano de publicação e local 

Título Tipo Ano Local Q 

O Uso de Jogo Didático Como Ferramenta 
Para Compreensão do Sistema Nervoso 

Trabalho publicado 
em Evento 

2009 Recife/PE 

10 

Jogo Animatomia: Uma Proposta Lúdica no 
Processo de Ensino de Anatomia e 

Fisiologia Humana 

Trabalho publicado 
em Evento 

2010 São Paulo/SP 

O jogo de perguntas e respostas como 
recurso didático-pedagógico no 

desenvolvimento do raciocínio lógico 
enquanto processo de ensino aprendizagem 
de conteúdos de ciências do oitavo ano do 

ensino fundamental 

Trabalho publicado 
em Evento 

2013 Águas de Lindóia/SP 

Jogo Didático: Uma Alternativa para o 
Estudo do Sistema Nervoso e do Sistema 

Endócrino 

Trabalho publicado 
em Evento 

2016 Campus Cerro Largo/RS 

Body: Um Jogo Digital Educacional de 
Tabuleiro na Área de Fisiologia Humana 

Trabalho publicado 
em Evento 

2016 São Paulo/SP 

Sistema Nervoso Humano: Uma Proposta 
Didática para o Ensino de Biologia 

Trabalho publicado 
em Evento 

2018 Campina Grande/PB 

Jogo Didático "Palavras Nervosas": Novo 
Método para o Estudo da Histologia 

Humana 

Trabalho publicado 
em Evento 

2018 Fortaleza/CE 

Jogos Didáticos: Uma Ferramenta para 
Auxiliar na Aprendizagem dos Estudantes 

Trabalho publicado 
em Evento 

2019 Rio Verde/GO 

Jogo Didático sobre o Sistema Nervoso - 
Anatomia Humana 

Trabalho publicado 
em Evento 

2019 Quixadá/CE 

Avaliação de um Jogo Didático sobre 
Sistema Nervoso: O Neurouniverse 

Trabalho publicado 
em Evento 

2019 Recife/PE 

Nutrição Cerebral  
Artigo publicado 

em periódico 
2008 Cascavel/PR 

08 

Neurogame – Sacudindo os Neurônios: 
Proposta Pedagógica Lúdica no Ensino de 

Ciências 

Artigo publicado 
em periódico 

2012 Goiânia/GO 

Histórias em quadrinhos como recurso 
didático para o ensino do corpo humano em 

anos iniciais do ensino fundamental 

Artigo publicado 
em periódico 

2014 Bauru/SP 

Games no Ensino de Ciências: Desafios e 
Possibilidades 

Artigo publicado 
em periódico 

2014 Petrolina/PE 

Métodos alternativos no ensino de efeitos de 
drogas no sistema nervoso 

Artigo publicado 
em periódico 

2014 Cascavel/PR 

Circuito do Sistema Nervoso: Aplicação de 
Jogos como Estratégia de Aprendizagem no 

Ensino de Biologia 

Artigo publicado 
em periódico 

2016 Rio de Janeiro/RJ 

Fisio Card Game: Um Jogo Didático para o 
Ensino da Fisiologia na Educação Básica 

Artigo publicado 
em periódico 

2016 Manaus/AM 

Aprendendo Sobre o Corpo Humano: 
Contribuições do Pibid para o Ensino de 

Ciências 

Artigo publicado 
em periódico 

2016 Natal/RN 
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Quadro 2 – Produções acadêmicas que utilizam os jogos didáticos no ensino do sistema 

nervoso: quantidade por tipo de produção, ano de publicação e local (continuação) 

Título Tipo Ano Local Q 

Jogos Didáticos como Estratégia para o 
Desenvolvimento da Competência 

Leitora/Escritora no Ensino de Ciências 

Artigo publicado 
em periódico 

2017 Manaus/AM 

04 

Trabalhando conceitos da neurociência na 
escola: saúde do cérebro e plasticidade 

cerebral 

Artigo publicado 
em periódico 

2017 Bauru/SP 

O ensino dos sistemas fisiológicos por meio 
de uma abordagem integradora: um enfoque 

na interdisciplinaridade 

Artigo publicado 
em periódico 

2019 Curitiba/PR 

O ensino de Histologia e Neuroanatomia 
por meio de jogos e materiais didáticos: 

experiência extensionista de uma educação 
não-formal 

Artigo publicado 
em periódico 

2020 Chapecó/SC 

Bingo Nervoso Monografia 2007 Rio de Janeiro/RJ 
02 Ensino em Ciências: A Avaliação da 

Aprendizagem por Meio do Jogo Didático 
Monografia 2014 Medianeira/PR 

Aprender Ciências por meio do lúdico: 
jogos didáticos e a iniciação à docência 

TCC 2015 Cerro Largo/RS 
02 

Intervenção pedagógica lúdica em sala de 
recursos multifuncionais: o corpo humano 

TCC 2016 Dois Vizinhos/PR 

Desenvolvimento de um Jogo Investigativo 
sobre Evolução do Cérebro Humano no 

Ensino Médio 
Dissertação 2019 Duque de Caxias/RJ 01 

Práticas de Anatomia e Histologia Para a 
Educação Básica 

Livro 2011 Londrina/PR 
02 

Aprendendo Ciências: ensino e extensão Livro 2018 Bagé/RS 

Sistema Sensorial Capítulo de Livro 2011 Londrina/PR 

04 

Sistema Nervoso Capítulo de Livro 2011 Londrina/PR 

Tecido Nervoso Capítulo de Livro 2011 Londrina/PR 

Trilha dos Sentidos: Relacionando o 
Sistema Sensorial com a Percepção do 

Sistema Nervoso 
Capítulo de Livro 2018 Bagé/RS 

TOTAL 33 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

  O maior número de produções de trabalhos com jogos, a partir de 2008, relaciona-

se à sua vinculação, como um dos mais importantes tipos de abordagem da atividade exercida, 

em programas de iniciação à docência, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) (GARCEZ, 2014). Afinal, confeccionar e produzir jogos didáticos, partiu 
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dos próprios bolsistas pibidianos; pois o PIBID tem por objetivo atender a Política Nacional de 

Formação Profissional do Magistério da Educação Básica. 

 Observando os dados do quadro 2, nota-se que a região Norte e Centro-Oeste são a 

as menos expressivas quanto à quantidade de trabalhos selecionados de acordo com a consulta 

ao sistema da Capes; o que coaduna com a distribuição desigual de programas de Pós-

Graduação no Brasil. Afinal, existe ainda uma enorme diferença na distribuição de programa 

de pós-graduação entre as regiões do Brasil, pois a região Sudeste concentra 54,9% dos cursos 

de mestrado e 66,6% dos de doutorado, seguida da região Sul (19,6% e 17,1%), Nordeste (6,4% 

e 4,1%) e Norte (3,5% e 1,8%) (BRASIL, 2005). 

 São feitos mais investimentos públicos federais nas regiões Sul e Sudeste, levando 

a uma assimetria na distribuição de investimentos nas instituições das demais regiões. Uma das 

causas dessa situação, certamente, é que são regiões onde os recursos humanos e a infraestrutura 

atingem patamares de capacidade mais elevados (MARQUES, 2008). 

 A maior quantidade de trabalhos publicados em periódicos resulta do fato que este 

é um dos veículos mais utilizados para divulgação, atingindo uma maior parcela de pessoas do 

meio científico e também de pessoas leigas. Sendo seguido pelos trabalhos publicados em 

eventos, que chegam, de imediato, aos conhecimentos dos interessados que participam. 

 

5.2 ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

 Quanto aos Aspectos Pedagógicos, foram observados fatores como: nível de ensino, 

conceitos trabalhados e os tipos de jogos aplicados nas produções; que em conjunto compõem 

uma forma de visualização dos aspectos priorizados nas propostas pedagógicas, bem como os 

poucos desenvolvidos ou mesmo os inexplorados, levando a saber como se tem dado o uso dos 

jogos didáticos nesta área de ensino. E também, há a possibilidade de estabelecer quais jogos 

são exclusivos de sistema nervoso e quais tratam o sistema nervoso em conexão com outros 

sistemas (Quadro 3). 

 Segundo o Quadro 3, 04 produções foram direcionadas à educação básica; 14 ao 

ensino fundamental; 06 aos ensinos fundamental e médio; 08 ao ensino médio e 01 ao ensino 

superior; o que demonstra um equilíbrio no ensino de sistema nervoso entre os dois níveis, 

fundamental e básico, quando tratados isoladamente. Segundo os pibidianos, para os alunos do 

Ensino Fundamental, é muito prazeroso participar de jogos didáticos, porque eles notam que 

conseguem fixar o conhecimento, com mais facilidade, mesmo quando estão “brincando”. 
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Quanto aos tipos de jogos, foram encontrados 14 jogos de tabuleiro, incluindo um 

digital, um Ludo, e um com elementos de RPG; 04 jogos de bingo, sendo um com música; 01 

de Histórias em quadrinhos; 02 Caça-Palavras; 03 Quebra-cabeça (puzzle); 05 jogos da 

memória; 05 de Perguntas e Respostas (quizzes), sendo um digital; 06 Palavras-Cruzadas; 02 

Baralhos; 05 jogos de trilha; 01 dominó; 01 roleta; 01 passa ou repassa; 01 cinema; 05 

modelagens; 01 simulação. O número de jogos é maior que o de produções porque 16 produções 

apresentam mais de um jogo, o que facilita muito a pesquisa, em termos numéricos, dos jogos. 

E quanto à exclusividade em relação ao sistema nervoso, temos 15 produções com 

jogos exclusivos de sistema nervoso, e 18 com jogos que tratam o sistema nervoso em conexão 

com outros sistemas. Estas últimas produções são mais vantajosas, pois esclarecem aos alunos 

a função básica do sistema nervoso; ou seja, controlar todos os outros sistemas orgânicos. 

As produções direcionadas ao Ensino Médio leva a crer que há uma inquietação do 

pesquisador-professor deste nível em procurar melhorar, se superar, no ensino e na 

aprendizagem de Biologia. A presença de produções direcionadas ao Ensino Médio, deve-se ao 

fato de o ensino de Biologia – em termos de Educação Básica – aparecer como disciplina 

específica nesse nível de ensino (FERREIRA, 2002). Porém, com o novo ensino fundamental 

II (BNCC) (BRASIL, 2018), devido a sua antecedência; o ensino de Biologia, principalmente, 

o de anatomia e fisiologia humanas, que envolvem o sistema nervoso, passou a despertar nos 

pesquisadores, o interesse em desenvolver jogos para esses níveis de ensino, ou separadamente, 

ou em conjunto. E também ao PIBID (GARCEZ, 2014), pois seus bolsistas têm um leque maior 

de possibilidades para produção e confecção de jogos, para o ensino fundamental. 

 E quanto aos conceitos trabalhados nas produções e nos jogos, há um destaque 

para morfologia (anatomia) e fisiologia, do sistema nervoso. Os conteúdos relacionados a 

sistema nervoso, certamente, podem ser tratados com a utilização de jogos; restando verificar a 

necessidade de adequá-lo para o desenvolvimento da temática, juntamente com um 

planejamento pedagógico. Com um jogo pode-se trabalhar diversos conteúdos, sendo 

imprescindível observar a necessidade ao aplicar um jogo e fazer planejamento para deixar 

claro o objetivo curricular (MOURA, 2000). 

 É importante frisar que quanto aos conceitos, em relação à morfologia (anatomia) 

e fisiologia do sistema nervoso, o uso de jogos permite que haja um momento ainda mais 

proveitoso e edificante ao processo de ensino-aprendizagem, o que leva à superação das 

dificuldades do aluno, bem como as do professor. Com a aplicação de jogos, os conteúdos de 

sistema nervoso, que são considerados difíceis tornam-se mais amenizados. Assim, o professor 

identifica e corrige possíveis falhas de conceitos em sua formação acadêmica e os alunos 
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passam a entender os conteúdos com mais facilidade depois de interagirem com o material 

lúdico (GARCEZ, 2014). 

 É importante frisar que quanto à dificuldade conceitual, o uso de jogos permite 

que haja um momento ainda mais proveitoso e edificante ao processo de ensino-aprendizagem, 

o que leva à superação das dificuldades do aluno, bem como as do professor. Com a aplicação 

de jogos, os conteúdos de sistema nervoso, que são considerados difíceis tornam-se mais 

amenizados. Assim, o professor identifica e corrige possíveis falhas de conceitos em sua 

formação acadêmica e os alunos passam a entender os conteúdos com mais facilidade depois 

de interagirem com o material lúdico (GARCEZ, 2014).  
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Quadro 3 – Produções segundo o nível de ensino, os conceitos trabalhados, os tipos jogos e quantas são exclusivas de sistema nervoso e 

quantas tratam do sistema nervoso em conexão com outros sistemas 

Título da Produção Nível de Ensino Conceito Trabalhado Tipo de Jogo 
Exclusivo de Sistema 

Nervoso 

Sistema Sensorial Educação Básica Sensações gerais e especiais;  
Palavras-Cruzadas; 

Jogo de Trilha 
SIM 

Sistema Nervoso Educação Básica 
Encéfalo; SNC (Sistema Nervoso 

Central) 
Palavras-Cruzadas SIM 

Tecido Nervoso Educação Básica Tecido Nervoso (Conceitos Gerais);  
Jogo da Memória; 
Palavras-Cruzadas; 

Caça-Palavras 
SIM 

Práticas de Anatomia e Histologia Para a 
Educação Básica 

Educação Básica Fisiologia Nervosa 

Palavras-Cruzadas; 
Jogo de Trilha; 

Jogo da Memória; 
Caça-Palavras 

SIM 

O Uso de Jogo Didático Como Ferramenta 
Para Compreensão do Sistema Nervoso 

Fundamental Morfologia e Fisiologia Nervosas Tabuleiro SIM 

Jogo Didático: Uma Alternativa para o Estudo 
do Sistema Nervoso e do Sistema Endócrino 

Fundamental Sistemas Nervoso e Endócrino Bingo NÃO 

Bingo Nervoso Fundamental Sistemas Nervoso e Endócrino Bingo NÃO 

Jogo Didático sobre o Sistema Nervoso - 
Anatomia Humana 

Fundamental Anatomia do Sistema Nervoso Tabuleiro (Ludo) SIM 

Nutrição Cerebral  Fundamental 

Matéria (composição química dos 
alimentos), Sistemas Biológicos 

(Sistema Nervoso central e digestão) 
e Energia (transformação da energia 
química dos alimentos em energia 

calórica) 

Tabuleiro NÃO 

Neurogame – Sacudindo os Neurônios: 
Proposta Pedagógica Lúdica no Ensino de 

Ciências 
Fundamental Sistema Nervoso e efeitos de drogas Digital (Quiz) SIM 
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Quadro 3 – Produções segundo o nível de ensino, os conceitos trabalhados, os tipos jogos e quantas são exclusivas de sistema nervoso e 

quantas tratam do sistema nervoso em conexão com outros sistemas (continuação) 

Título da Produção Nível de Ensino Conceito Trabalhado Tipo de Jogo 
Exclusivo de Sistema 

Nervoso 

Histórias em quadrinhos como recurso didático 
para o ensino do corpo humano em anos 

iniciais do ensino fundamental 
Fundamental 

Sistemas: nervoso, digestório, 
respiratório e circulatório, e os 

órgãos dos sentidos 

Histórias em 
quadrinhos 

NÃO 

Jogos Didáticos como Estratégia para o 
Desenvolvimento da Competência 

Leitora/Escritora no Ensino de Ciências 
Fundamental 

Sistema Muscular; Sistema Nervoso; 
Sistema Cardíaco; e, Sistema 

Respiratório 

Perguntas e 
Respostas (Quiz) 

NÃO 

Trabalhando conceitos da neurociência na 
escola: saúde do cérebro e plasticidade cerebral 

Fundamental 
Saúde do cérebro e Plasticidade 

cerebral 

Tabuleiro; Jogo da 
memória; Perguntas 
e Respostas (quiz) 

SIM 

Games no Ensino de Ciências: Desafios e 
Possibilidades 

Fundamental Sistemas endócrino e nervoso Digital NÃO 

O ensino dos sistemas fisiológicos por meio de 
uma abordagem integradora: um enfoque na 

interdisciplinaridade 
Fundamental Sistemas fisiológicos 

Modelagem e 
tabuleiro 

NÃO 

O jogo de perguntas e respostas como recurso 
didático-pedagógico no desenvolvimento do 

raciocínio lógico enquanto processo de ensino 
aprendizagem de conteúdos de ciências do 

oitavo ano do ensino fundamental 

Fundamental Sistemas fisiológicos 
Perguntas e 

Respostas (Quiz) 
NÃO 

Trilha dos Sentidos: Relacionando o Sistema 
Sensorial com a Percepção do Sistema Nervoso 

Fundamental Sistemas Sensorial e Nervoso Trilha SIM 

Jogos Didáticos: Uma Ferramenta para 
Auxiliar na Aprendizagem dos Estudantes 

Fundamental 
Sistemas muscular, digestório e 

nervoso 

Jogo de Caçapas 
(Perguntas e 

Respostas – Quiz) 
NÃO 

Aprendendo Sobre o Corpo Humano: 
Contribuições do Pibid para o Ensino de 

Ciências 

Fundamental e 
Médio 

Sistema nervoso, digestório e 
respiratório 

Quebra-cabeça 
(puzzle); 

modelagem; 
tabuleiro e simulação 

NÃO 
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Quadro 3 – Produções segundo o nível de ensino, os conceitos trabalhados, os tipos jogos e quantas são exclusivas de sistema nervoso e 

quantas tratam do sistema nervoso em conexão com outros sistemas (continuação) 

Título da Produção Nível de Ensino Conceito Trabalhado Tipo de Jogo 
Exclusivo de Sistema 

Nervoso 

O ensino de Histologia e Neuroanatomia por 
meio de jogos e materiais didáticos: 

experiência extensionista de uma educação 
não-formal 

Fundamental e 
Médio 

Neuroanatomia e Neuro-Histologia 
Jogo da memória e 

modelagem 
SIM 

Aprendendo Ciências: ensino e extensão 
Fundamental e 

Médio 
Anatomia e fisiologia humanas 

Trilha, Cinema, 
Tabuleiro 

NÃO 

Ensino em Ciências: A Avaliação da 
Aprendizagem por Meio do Jogo Didático 

Fundamental e 
Médio 

Sistemas circulatório, 
respiratório, digestório,  nervoso e 

reprodutor 

Palavras-Cruzadas, 
Modelagem, 
Perguntas e 

Respostas (Quis), 
Passa ou Repassa  

NÃO 

Aprender Ciências por meio do lúdico: jogos 
didáticos e a iniciação à docência 

Fundamental e 
Médio 

Fisiologia Nervosa, Bioquímica, 
Ecologia, Botânica, Citologia, 

Embriologia 

Bingo. Baralho, 
Quiz, Roleta, 

Tabuleiro, Dominó, 
Puzzle 

NÃO 

Intervenção pedagógica lúdica em sala de 
recursos multifuncionais: o corpo humano 

Fundamental e 
Médio 

Anatomia e fisiologia humanas 
Modelagem, 

Tabuleiro 
NÃO 

Jogo Animatomia: Uma Proposta Lúdica no 
Processo de Ensino de Anatomia e Fisiologia 

Humana 
Médio Morfologia e Fisiologia Gerais Tabuleiro NÃO 

Body: Um Jogo Digital Educacional de 
Tabuleiro na Área de Fisiologia Humana 

Médio Fisiologia Humana Digital (Tabuleiro) NÃO 

Sistema Nervoso Humano: Uma Proposta 
Didática para o Ensino de Biologia 

Médio Sistema Nervoso Humano Bingo e Música SIM 

Avaliação de um Jogo Didático sobre Sistema 
Nervoso: O Neurouniverse 

Médio 
Sistema Nervoso e suas relações 

com a fisiologia hormonal e a 
biofísica 

Tabuleiro com 
elementos do RPG 

(Role Playing Game) 
NÃO 
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Quadro 3 – Produções segundo o nível de ensino, os conceitos trabalhados, os tipos jogos e quantas são exclusivas de sistema nervoso e 

quantas tratam do sistema nervoso em conexão com outros sistemas (continuação) 

Título da Produção Nível de Ensino Conceito Trabalhado Tipo de Jogo 
Exclusivo de Sistema 

Nervoso 

Métodos alternativos no ensino de efeitos de 
drogas no sistema nervoso 

Médio Sistema Nervoso e efeitos de drogas 
Caça-Palavras e 

Tabuleiro 
SIM 

Circuito do Sistema Nervoso: Aplicação de 
Jogos como Estratégia de Aprendizagem no 

Ensino de Biologia 
Médio Sistema Nervoso 

Jogo da memória; e, 
quebra-cabeça 

(puzzle) 
SIM 

Fisio Card Game: Um Jogo Didático para o 
Ensino da Fisiologia na Educação Básica 

Médio 

Sistemas: Endócrino, Sensorial, 
Nervoso, Reprodutor, Renal, 

Respiratório, Digestório e 
Circulatório 

Baralho NÃO 

Desenvolvimento de um Jogo Investigativo 
sobre Evolução do Cérebro Humano no Ensino 

Médio 
Médio Sistema Nervoso e nutrição humana Tabuleiro SIM 

Jogo Didático "Palavras Nervosas": Novo 
Método para o Estudo da Histologia Humana 

Superior Histologia do Sistema Nervoso Palavras-Cruzadas SIM 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quanto às categorias de jogos, nota-se que a maior parte deles se enquadra no tipo 

jogo de Tabuleiro. Essa predominância deve-se, além do fato de ser uma categoria bem popular, 

tradicional, é familiar tanto para os professores como para os alunos. Esse tipo de jogo se 

destaca pela relação ao tempo de aplicação e, por apresentar certa facilidade em usá-lo e 

confeccioná-lo (SOARES, 2013). 

 

5.3 CATÁLOGO DE JOGOS DIDÁTICOS 

 

 O catálogo constitui-se em um total de 21 jogos, encontrados em 17 produções das 

33 pesquisadas; essa redução se deu porque várias dessas produções trazem jogos com 

condições difíceis de serem confeccionados. Algumas produções apresentam mais de um jogo 

e duas produções tiveram seus jogos adaptados em duas categorias (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Quantidade por tipos de produções contendo os Jogos Didáticos que 

compõem o catálogo usado no ensino e aprendizagem de Sistema Nervoso 

Produções Quantidades 

Monografias 01 

Dissertações 01 

Artigos publicados em periódicos 07 

Trabalhos publicados em Eventos 05 

Capítulos de Livros 03 

TOTAL 17 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 A partir do Quadro 4, observa-se que foram selecionadas 17 produções das 33 

indicadas no Quadro 1; distribuídas em 01 Monografia, 01 dissertação, 07 artigos, 05 trabalhos 

publicados em eventos, e 03 capítulos de livros. 

 É importante esclarecer que as categorias existem para criar uma descrição e um 

padrão para os jogos; pois apresentam componentes, perfis e regras próprias. Das 09 categorias 

selecionadas, que foram organizadas de modo totalmente aleatório (não é uma sequência por 

ordem alfabética ou por qualquer outro critério); são encontrados: Jogos de “Bingo”; Jogos de 

Cartas; Jogos da Memória; Jogos de Tabuleiro; Jogos de Trilha; Jogos Digitais; Jogos de 



56 
 
Palavras Cruzadas e Caça-Palavras; Jogos de Quebra-Cabeças (Puzzles); Jogos de Perguntas e 

Respostas (Quizzes); consistindo em um total de 21 jogos (para dois jogos foram utilizadas duas 

produções cada; que foram integrados para construir um catálogo de jogos didáticos (Produto 

Didático) (Anexo) (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Categorias, Jogos e Citações dos Jogos Didáticos que compõem o catálogo 

usado no ensino e aprendizagem de Sistema Nervoso 

Categorias Jogos Citações 

JOGOS DE 
“BINGO” 

Jogo de “Bingo” dos Sistemas Nervoso 
e Endócrino 

SILVA; NASCIMENTO; 
ALMEIDA, 2018 

FERNANDES; LIMA; 
FERREIRA, 2007 

JOGOS DE 
CARTAS 

“Fisio card game” ALVES et al., 2016 

JOGOS DA 
MEMÓRIA 

Reconhecendo as estruturas do tecido 
nervoso 

PUPIM et al. In: ARAÚJO, 
2011 

A maconha e o sistema nervoso 
(versão Jogo da Memória) 

LUCONI; BRANCALHÃO, 
2014 

JOGOS DE 
TABULEIRO 

Jogo “Animatomia” 
GENEROZO; ESCOLANO; 

DORNFELD, 2010 
Jogo “Body: A Conquista do Corpo 
Humano” – Jogo de tabuleiro físico 

BORGES et al., 2016 

Jogo “Conhecendo o Sistema 
Nervoso” 

OLIVEIRA et al., 2009 

Jogo “A maconha e o sistema 
nervoso” (versão Jogo de Tabuleiro) 

LUCONI; BRANCALHÃO, 
2014 

Jogo do Gênio GOMES, 2008 
Jogo “Saúde do Cérebro e Plasticidade 

Cerebral” 
LIMA et al., 2017 

Jogo “Neurônios têm fome de Q”? TULER, 2019 
Jogo “NeuroUniverse” MELO et al., 2019 

JOGOS DE 
TRILHA 

Vias Sensoriais - Via Sensorial: Via 
Rotulada 

VEIGA NETO In: ARAÚJO, 
2011 

JOGOS 
DIGITAIS 

Jogos Digitais - Jogo digital “Body: A 
Conquista do Corpo Humano” 

BORGES et al., 2016 

Jogos Digitais - Jogo digital 
“Neurogame: Sacudindo os neurônios” 

LEITE; ANTUNES; FARIA, 
2012 
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Quadro 5 – Categorias, Jogos e Citações dos Jogos Didáticos que compõem o catálogo 
usado no ensino e aprendizagem de Sistema Nervoso (continuação) 

Categorias Jogos Citações 

JOGOS DE 
PALAVRAS 
CRUZADAS 

E CAÇA-
PALAVRAS 

Palavras Cruzadas - Palavras Cruzadas 
do Sistema Nervoso VEIGA NETO In: ARAÚJO, 

2011 Palavras Cruzadas - Palavras Cruzadas 
do Sistema Sensorial 

Palavras Cruzadas - Palavras 
Cruzadas: Aprendendo conceitos sobre 

Tecido Nervoso 

PUPIM et al. In: ARAÚJO, 
2011 

Caça-Palavras - Caça-Palavras: 
Impulso Nervoso 

LUCONI; BRANCALHÃO, 
2014 

JOGOS DE 
QUEBRA-
CABEÇAS 
(PUZZLES) 

Quebra-Cabeça da Célula Nervosa SILVA, 2016 

JOGOS DE 
PERGUNTAS 

E 
RESPOSTAS 
(QUIZZES) 

Quiz do Sistema Nervoso: ampliação 
dos hábitos de leitura e escrita 

LIMA; AZEVEDO, 2017 

09 21 23 – 6 REPETIDAS = 17 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 O final é o momento mais interessante do jogo porque é quando o diálogo a ser 

estabelecido pelo professor com os alunos consolida as informações coletadas e construídas 

durante o jogo, aprimorando aquelas que não estiverem tão próximas do objetivo. Fato 

corroborado pelos pesquisadores em suas produções com aplicação de jogos didáticos. Fato 

corroborado pelos pesquisadores em suas produções com aplicação de jogos didáticos. 

 A estratégia usada para reforçar o conteúdo abordado tem mostrado um caráter 

competitivo, sua importância de informar previamente aos alunos foi o principal objetivo dos 

jogos para não levar a competições acirradas, mas sim, promove uma atividade diferenciada 

despertando o interesse e facilitando a apropriação do conteúdo, de um modo mais interativo, 

dinâmico, divertido e saudável. Afinal, a competição é algo inerente ao ser humano; entretanto, 

o professor precisa mostrar aos alunos, claramente, o objetivo dos jogos didáticos. 

 Em grande parte das produções, a forma mais comum de apresentação de jogos 

didáticos corresponde ao Relato de Experiência; portanto, percebe-se que o direcionamento da 

proposta de produções sobre os jogos está voltado, praticamente, a um mesmo tipo de 

abordagem. 



58 
 
 Os jogos adotados nas produções levantadas para compor o catálogo, são utilizados 

pelos educadores, basicamente, por sua facilidade; portanto, o uso de novos tipos de jogos se 

faz urgente no ambiente escolar. 

 

5.4 CONFECÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS 

 

 Foram confeccionados 09 jogos de cinco categorias (os jogos mais populares – pois 

fora do mundo educacional, são bastante utilizados) que estão presentes no catálogo de jogos 

didáticos, para serem doados para o Centro de Multimeios da EEMTI Delmiro Gouveia, em 

Ipu/Ce. As categorias escolhidas foram Jogos da Memória; Jogos de Trilha; Jogos de Palavras 

Cruzadas e Caça-Palavras; Jogos de Quebra-Cabeças (Puzzles); Jogos de Perguntas e Respostas 

(Quizzes). 

 Os jogos didáticos, pesquisados neste trabalho, em sua maior parte, principalmente 

os escolhidos para serem confeccionados, são construídos facilmente e são aplicados em 

qualquer nível de escolaridade; sendo que sua confecção pode ser conduzida pelos próprios 

alunos. É relevante observar também que os jogos didáticos estimulam a motivação dos alunos 

em atividades que apresentem assuntos tão complexos e abstratos. 

 Os jogos do catálogo, incluindo aqueles que foram confeccionados, consistem de 

uma revisão e associação de conceitos relacionados à sistema nervoso, pois envolvem 

diretamente as suas várias partes e funções. 

 É possível aprender-ensinar com jogo didático em sala de aula, mudando as aulas 

expositivas e/ou auxiliando o livro didático, para despertar um maior interesse dos alunos nas 

aulas e dessa forma sair um pouco das aulas comuns (FREY et al., 2016). 

 Os jogos didáticos contribuem para a revisão de conceitos morfofisiológicos 

básicos que ajudam na visão de um organismo integrado e não fragmentado em sistemas não 

relacionados. De maneira geral, os jogos confeccionados e testados por Alves et al. (2016), 

apresentaram resultados positivos, tendo seus objetivos alcançados satisfatoriamente; podendo 

ser usado como material didático de apoio para a disciplina de Biologia. Esses resultados 

evidenciam a utilização de modelos tridimensionais, ilustrações e jogos como responsáveis pela 

melhora na capacidade de adquirir e guardar informações em comparação com métodos de 

ensino tradicionais (ALVES, et al., 2016). 

 De um modo geral, Selles e Ferreira In: Marandino (2005) notam que uma marcante 

presença de trabalhos sobre jogos didáticos correspondentes ao Ensino Médio se deve ao fato 



59 
 
de o ensino de Biologia – em termos de Educação Básica - aparecer como disciplina específica 

nesse nível de ensino. 

 Seguindo essa linha de raciocínio, de acordo com Antunes (2009), a variedade de 

jogos didáticos usados nas produções mostra-se grande relevância para o processo de ensino-

aprendizagem, porque possibilita aos professores selecionar o tipo de jogo mais adequado para 

tratar dos conteúdos de Biologia, de Fisiologia Geral e Sistema Nervoso. 

 E para deixar bem esclarecido, Soares (2013) observa o predomínio dos jogos de 

Tabuleiro, pois são muito tradicionais e são muito reconhecidos tanto quanto pelos professores 

quanto pelos alunos. Um outro aspecto que destaca o uso desses jogos é a relação ao tempo de 

aplicação e, por serem fáceis de aplicação e confecção. 

 E apesar de não serem predominantes, nesta pesquisa, também existe uma certa 

preferência pelos jogos eletrônicos e online segundo Haguenauer e Martins (2007), o que está 

relacionado com o avanço da tecnologia e da informação nos últimos anos, alcançando os mais 

variados ambientes, principalmente o escolar. Então, esses tipos de jogos configuram-se uma 

excelente ferramenta metodológica e didática por possuir características relevantes para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Então, conforme Pinto (2009), os relatos de experiência produções textuais para 

expor a aplicação dos jogos didáticos em contextos específicos, fazendo um diálogo com quem 

está lendo as experiências vivenciadas, sendo estas as dificuldades apresentadas e os resultados 

da estratégia de ensino. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para escrever um catálogo de jogos didáticos sobre o ensino e aprendizagem do 

sistema nervoso, que é o Produto Didático deste TCM, a partir dos dados coletados na revisão 

de literatura do tipo Estado da Arte, foi necessário fazer o mapeamento e investigação desses 

dados; ou seja, com base na abordagem metodológica qualitativa. Dessa forma, o quadro geral 

das produções acadêmicas mostra que este campo de pesquisa está se desenvolvendo a cada 

ano, favorecido pela implementação de programas institucionais de iniciação à docência. Como 

o catálogo de jogos é dividido em categorias; deve-se esclarecer que essas categorias são criadas 

para permitir uma descrição e uma padronização dos jogos. Então, verifica-se que os jogos 

didáticos produzidos e confeccionados pelos autores das produções levantadas, que foram 

usados constituir o catálogo, são empregados entre outros fatores, por sua facilidade. 

 Foram selecionadas 33 produções acadêmicas apresentando a aplicação de jogos 

para facilitar o ensino-aprendizagem do sistema nervoso; nos últimos 20 anos; resultante de 

fatores excludentes, principalmente, a apresentação de jogos com certa facilidade de serem 

confeccionados e utilizados pelos alunos. É muito imprescindível notar que essa quantidade de 

produções se relaciona com o julgamento dos educadores e pesquisadores; pois eles são os 

responsáveis por determinar a relevância, a eficácia e a aceitabilidade dos jogos didáticos. Entre 

os muitos aspectos positivos destacam-se a dinâmica apresentada pelos jogos, que pode 

estimular a competitividade e colaboração dos alunos entre si. 

 Dessa forma, por juntar aspectos lúdicos com cognitivos, os jogos didáticos se 

tornam uma importante estratégia para o ensino e aprendizagem de conceitos abstratos e 

complexos, levando à motivação interna, ao raciocínio, à argumentação, à interação entre 

alunos e entre professores e alunos. 

 Os jogos didáticos sobre sistema nervoso não vêm para substituir o método de 

ensino tradicional, contudo são importantes elementos de apoio para reforçar conteúdos já 

ensinados. Desse modo, seu uso pode preencher muitas lacunas deixadas pelo processo de 

ensino e aprendizagem, facilitando aos alunos socialização dos conhecimentos prévios e 

ajudando na construção de conhecimentos novos e mais elaborados; pois conta com a 

motivação interna, típica do lúdico. Os jogos levam de uma maneira integrada, a um 

desenvolvimento espontâneo, criativo e imaginativo dos alunos. E para o professor, permitem 

um leque de metodologias alternativas de ensino. 

 De um modo geral, os dados bibliográficos referentes às produções levam ao 

entendimento de como se organiza o campo de pesquisa sobre o uso dos jogos didáticos que 
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facilitam o ensino-aprendizagem do Sistema Nervoso. E é importante esclarecer que desde 

2008, a quantidade de jogos didáticos vem crescendo em razão do seu desenvolvimento pelos 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

 Em relação aos veículos de divulgação dos trabalhos que apresentam jogos 

didáticos, é compreensível que uma maior de trabalhos publicados em periódicos é decorrente 

resulta do fato de que este veículo alcança uma maior quantidade de pessoas do meio científico 

e também de pessoas leigas. 

 Do ponto de vista da pedagogia, vários aspectos como nível de ensino e os tipos de 

jogos compreendem uma maneira de serem destacados nas propostas pedagógicas. É observável 

que programas como o PIBID são responsáveis por um crescente aumento das produções 

referentes ao Ensino Fundamental. 

 É bastante considerável notar a existência de produções com jogos exclusivos de 

sistema nervoso, e também daquelas com jogos abordando o sistema nervoso associado com 

outros sistemas; afinal, é o sistema central, controlador, de todos os outros. 

 É preciso esclarecer que sempre há muitas dificuldades em se aplicar jogos 

didáticos em curto período de tempo, porque apesar da existência de um planejamento não se 

pode deixar esquecer que quando se trabalha alunos, problemas podem surgir e quando surgem 

são acrescentados à pequena parcela de tempo está disponibilizada para os jogos. Então, é certo 

que os jogos como merecem um espaço e um tempo maior na prática pedagógica cotidiana dos 

professores. E quanto aos jogos, que foram confeccionados, pertencem a categorias encontradas 

no catálogo; além de serem os jogos mais populares; porque no universo lúdico geral são muito 

aplicados. 

 É preciso destacar que os jogos incluídos no catálogo, são o resultado de uma 

revisão e associação de conceitos direta e indiretamente vinculados ao sistema nervoso. Logo, 

a descrição dos autores das produções com jogos sobre sistema nervoso é contextualizada, 

determinando uma conversa entre as dificuldades apresentadas e os resultados da estratégia de 

ensino. 

 E o embasamento teórico da maioria dos trabalhos mostra-se como levantamentos 

bibliográficos, citando as características dos jogos. Considerando o quadro geral dos trabalhos 

acadêmicos e as características que se mostram no decorrer deste trabalho, chega-se à conclusão 

que o campo de pesquisa sobre os jogos didáticos no ensino e aprendizagem de Sistema 

Nervoso está em desenvolvimento. Enfim, esses entraves encontrados através desta pesquisa 

são importantes para refletir, melhorar e ampliar este campo de pesquisa, bem como contribuir 

para mudanças e inovações da prática pedagógica no âmbito do ensino e aprendizagem de 
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Sistema Nervoso. Então, o Catálogo de Jogos Didáticos sobre Sistema Nervoso vem como uma 

ferramenta facilitadora do ensino e aprendizagem. 
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APRESENTAÇÃO 
 
A escola, por ser um centro comunitário, especialista em educação, tem um papel muito grande 
e relevante na brincadeira e no jogo, como pontos cruciais de desenvolvimento de saberes 
sociais, discutindo o efeito do diálogo. Tanto as brincadeiras e jogos tradicionais quanto os das 
novas tecnologias vêm se somar para fortalecer a educação. 
 
O uso das tecnologias modernas para a aplicação de jogos na educação teve início na década de 
90, quando os pais consideraram que jogar com seus filhos fazia parte cada vez mais acelerada 
do acesso à informação e, de seus deveres. De uns tempos para cá, muitos desenvolvimentos de 
competências e habilidades, e, lançamentos por ano, abordando os diversos temas da Biologia, 
Fisiologia Geral e Sistema Nervoso vêm sendo feitos no formato de jogos didáticos que podem 
durar de um minuto a vários dias; com destaque para a categoria de Jogos de Tabuleiro.  
Diferentemente dos jogos recreativos tradicionais, os jogos de tabuleiro modernos promovem 
um nível de desafio baseado na solução de problemas, levando a uma experiência prazerosa, e 
destacando o valor da coletividade, reforçando princípios educativos. 
 
Contrariamente aos jogos educativos tradicionais, os jogos modernos têm a capacidade de trazer 
a diversão e o desafio para a sala de aula, trabalhando consistentemente o desenvolvimento de 
habilidades e competências. E, como consequência de sua diversão, o momento de aprender se 
estende para além da aula, porque os alunos têm muita vontade de continuar jogando. São jogos 
que se mostram como uma alternativa saudável aos jogos eletrônicos e outras maneiras de 
diversão que normalmente são insalubres, inseguras ou pouco educativas. E atualmente, dois 
novos tipos de jogos: os jogos digitais e os jogos online, estão adquirindo muito espaço no meio 
escolar. Esses jogos apresentam características encontradas nos jogos educativos tradicionais, 
estimulando: Honestidade; Memória, lógica e raciocínio; Percepção visual e espacial; 
Coordenação motora fina e grossa; Socialização e, em alguns casos, a cooperação entre os 
jogadores; Valorização das regras como arte essencial da socialização; Planejamento 
estratégico e gerenciamento de recursos; Vivência de diferentes papéis em diferentes situações; 
Contorno de adversidades e perseverança; Esportividade: competitividade e respeito pelos 
outros jogadores; Inteligência emocional; Empatia; Autocontrole e foco; Poder de negociação. 
 
O mundo, por estar passando por rápida mudança, vê que os jogos de tabuleiro modernos estão 
sendo, cada vez mais revisitados como uma excelente alternativa aos jogos digitais, levando a 
mais diversão, inteligência, aprendizado e, sobretudo, conexão humana. O ato de se sentar à 
mesa para se divertir não é mais somente um grande prazer, e sim uma fonte de aprendizado, 
de alegria e de vínculo com as pessoas. Então, para contribuir com a difícil tarefa de escolher 
um bom jogo para educar e integrar, foi construído esse catálogo de jogos didáticos que 
transmitem os conhecimentos que eles ajudam a trabalhar; estando classificado em nove 
categorias, reunindo um total de 21 jogos. 
 

Carlos Eurico Furtado de Arruda 

(Mestrando – Organizador) 
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1 JOGOS DE “BINGO” 

 
1.1 JOGO DE “BINGO” DOS SISTEMAS NERVOSO E ENDÓCRINO (SILVA; 
NASCIMENTO; ALMEIDA, 2018; FERNANDES; LIMA; FERREIRA, 2007) 
 
O bingo dos Sistemas Nervoso e Endócrino consiste em uma cartela adaptada ao tema 
trabalhado; onde as faixas numéricas que marcariam as casas de um bingo tradicional foram 
substituídas por funções e/ou órgãos associados ao sistema nervoso. A dinâmica do jogo dava-
se através da chamada de perguntas enumeradas, onde o aluno deveria marcar em sua cartela 
apenas a opção correspondente à resposta da pergunta chamada durante a rodada, e o número 
da pergunta chamada para fins de conferência, posteriormente a aplicação. Nas cartelas (Figura 
1) as respostas eram colocadas de forma aleatória, sendo divididas em três colunas, e em níveis 
de dificuldade fácil, intermediário e avançado, sendo atribuída uma pontuação a todas as 
perguntas, permitindo aos alunos que completassem corretamente o bingo fechar com nota dez. 
Para este jogo não foi atribuído como vencedor aquele(s), que preenchessem primeiro sua 
cartela, mas a quantidade de acertos ao término do jogo (SILVA; NASCIMENTO; ALMEIDA, 
2018, p. ). 
 
Vamos através dessa atividade unir o útil ao divertido. Nesse jogo faremos a revisão da matéria 
e fechando, assim, as aulas dos sistemas integradores. Para isso, utilize seus conhecimentos. 
Você pode debater com a sua dupla e recorrer ao material que tiver das aulas. Atenção: Todas 
as 51 questões dessa folha devem ser respondidas, independentemente de presentes ou não na 
cartela. No final da atividade, tiraremos as dúvidas que possam ter surgido (FERNANDES; 
LIMA; FERREIRA, 2007). 
 
Perguntas do Bingo: 
 
1) Sistemas reguladores que capacitam o organismo a perceber as variações do meio: 
___________________________________________________________________________ 
 
2) Propriedade dos neurônios que permitem que eles percebam diferentes estímulos do 
ambiente: 
___________________________________________________________________________ 
 
3) Quando ocorre uma lesão na nossa coluna, que característica do neurônio será afetada? 
___________________________________________________________________________ 
  
4) São conduzidos através dos neurônios? 
___________________________________________________________________________ 
 
5) Mensageiro que o Sistema Endócrino utiliza para produzir suas informações: 
___________________________________________________________________________ 
 
6) Meio através do quais os hormônios são conduzidos: 
___________________________________________________________________________ 
 
7) Tipos de respostas produzidas pelo Sistema Nervoso: 
___________________________________________________________________________ 
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8) Células que tem como função sustentar, proteger, isolar e nutrir os neurônios: 
___________________________________________________________________________ 
 
9) Sistema Nervoso primitivo corresponde a uma rede desordenada de neurônios: 
___________________________________________________________________________ 
 
10) Presente nos invertebrados de simetria bilateral. O SN organiza-se sob a forma de um ou 
mais cordões nervosos longitudinais, apresentando dois ou mais gânglios nervosos: 
___________________________________________________________________________ 
 
11) Compreende o encéfalo, a medula espinhal e o conjunto de todos os nervos do organismo: 
___________________________________________________________________________ 
 
12) Estruturas responsáveis pela sensação do gosto. São formadas por um conjunto de 
receptores: 
___________________________________________________________________________ 
 
13) Nome dado à região dos olhos que não possui receptores e assim não forma imagem: 
___________________________________________________________________________ 
 
14) Sentido que permite perceber estímulos mecânicos: 
___________________________________________________________________________ 
 
15) Através deles o nosso corpo se relaciona com o meio ambiente: 
___________________________________________________________________________ 
 
16) Tipos de receptores presentes na retina: 
___________________________________________________________________________ 
 
17) Está relacionado ao tato, variando de acordo com a quantidade de neurônios na região: 
___________________________________________________________________________ 
 
18) Sentido que permite a localização de um estímulo sonoro: 
___________________________________________________________________________ 
 
19) Fenômeno que ocorre nos receptores que faz com que, após um dado tempo um gosto deixa 
de ser reconhecido: 
___________________________________________________________________________ 
 
20) Sentido que apresenta uma grande capacidade adaptativa, quando exposto a um mesmo 
estímulo durante um grande intervalo de tempo: 
___________________________________________________________________________ 
 
21) Lança suas secreções para fora do corpo ou cavidades: 
___________________________________________________________________________ 
 
22) Sistema de integração, que utiliza a circulação: 
___________________________________________________________________________ 
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23) Nesse mecanismo, o produto final atua inibindo o inicial: 
___________________________________________________________________________ 
 
24) Órgão do Sistema Nervoso que se conecta ao Sistema Endócrino: 
___________________________________________________________________________ 
 
25) Neurônios liberadores de hormônios: 
___________________________________________________________________________ 
 
26) Glândula do Sistema Endócrino responsável pela regulação de outras glândulas: 
___________________________________________________________________________ 
 
27) Hormônio que estimula as contrações uterinas e expulsão do leite: 
___________________________________________________________________________ 
 
28) Hormônio que estimula a reabsorção de H2O: 
___________________________________________________________________________ 
 
29) Hormônio que estimula a síntese de proteínas e multiplicação celular: 
___________________________________________________________________________ 
 
30) Hormônios relacionados ao aumento do metabolismo: 
___________________________________________________________________________ 
 
31) Hormônio responsável pela fixação de cálcio nos ossos: 
___________________________________________________________________________ 
 
32) Hormônio responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue: 
___________________________________________________________________________ 
 
33) Transporte pela membrana, realizado contra o gradiente de concentração, com gasto de 
energia: 
___________________________________________________________________________ 
 
34) Responsável pelo transporte de dois tipos de íon (com gasto de energia), gerando carga 
negativa dentro da célula: 
___________________________________________________________________________ 
 
35) Sua abertura permite a mudança de potencial dentro do neurônio: 
___________________________________________________________________________ 
 
36) Responsável pela condução do impulso nervoso de um neurônio para o outro: 
___________________________________________________________________________ 
 
37) Formada por lipídeos, sua presença permite uma condução mais rápida do impulso nervoso: 
___________________________________________________________________________ 
 
38) Célula especializada na condução do impulso nervoso: 
___________________________________________________________________________ 
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39) Ramificação do neurônio que auxilia na recepção de estímulos: 
___________________________________________________________________________ 
 
40) Região de comunicação entre dois neurônios: 
___________________________________________________________________________ 
 
41) Formam o Sistema Nervoso Central: 
___________________________________________________________________________ 
 
42) Por exemplo, em uma situação em que contraímos a perna rapidamente ao pisarmos em um 
prego, é responsável por receber e enviar a resposta evitando uma maior lesão ao nosso pé: 
___________________________________________________________________________ 
 
43) O cigarro é uma droga: 
___________________________________________________________________________ 
 
44) Formam o Sistema Nervoso Periférico: 
___________________________________________________________________________ 
 
45) Quando uma pessoa enfrenta uma situação em que tenha que lutar ou fugir, ou seja, de 
grande esforço físico, que subdivisão do Sistema Nervoso Autônomo é responsável para que 
isso seja possível? 
___________________________________________________________________________ 
 
46) Glândula mista, com funções exócrinas e endócrinas: 
___________________________________________________________________________ 
 
47) O Sistema Nervoso Simpático é antagônico ao Parassimpático. Sabendo disso, se o 
Simpático acelera os batimentos cardíacos, o que faz o parassimpático: 
___________________________________________________________________________ 
 
48) É uma parte do encéfalo responsável pelo controle da concentração de CO2 no nosso corpo: 
___________________________________________________________________________ 
 
49) Destruição das células beta do Pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, por uma 
doença auto-imune, levando a: 
___________________________________________________________________________ 
 
50) Estimula a entrada da glicose nas células: 
___________________________________________________________________________ 
 
51) Tem como principal ação elevar o nível de glicose no sangue: 
___________________________________________________________________________ 
 
Respostas do Bingo: 
 
1) SISTEMAS NERVOSO E ENDÓCRINO 
2) IRRITABILIDADE 
3) CONDUTIBILIDADE 
4) IMPULSOS NERVOSOS 
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5) HORMÔNIOS 
6) CORRENTE SANGUÍNEA 
7) RÁPIDAS, BREVES E LOCALIZADAS 
8) CÉLULAS DA GLIA 
9) SN DIFUSO 
10) SN GANGLIONAR 
11) SISTEMA NERVOSO 
12) PAPILAS GUSTATIVAS 
13) PONTO CEGO 
14) TATO 
15) CINCO SENTIDOS 
16) CONES E BASTONETES 
17) CAMPO RECEPTIVO 
18) AUDIÇÃO 
19) SATURAÇÃO DOS RECEPTORES GUSTATIVOS 
20) OLFATO 
21) GLÂNDULA EXÓCRINA 
22) SISTEMA ENDÓCRINO 
23) FEEDBACK NEGATIVO 
24) HIPOTÁLAMO 
25) CÉLULAS NEUROSSECRETORAS 
26) HIPÓFISE 
27) OCITOCINA 
28) ANTI-DIURÉTICO 
29) SOMATOTRÓFICO 
30) T3 e T4 
31) CALCITONINA 
32) PARATORMÔNIO 
33) TRANSPORTE ATIVO 
34) BOMBA DE NA+-K+ 
35) CANAL DE NA+ 
36) NEUROTRANSMISSOR 
37) BAINHA DE MIELINA 
38) NEURÔNIO 
39) DENDRITO 
40) SINAPSE 
41) ENCÉFALO E MEDULA 
42) MEDULA 
43) LÍCITA 
44) NERVOS 
45) SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO 
46) PÂNCREAS 
47) REDUZ OS BATIMENTOS 
48) BULBO 
49) DIABETES TIPO 1 
50) INSULINA 
51) GLUCAGON 
 
 



87 
 

 

 

 

 
Figura 1 – Cartelas do “Bingo” Sistemas Nervoso e Endócrino 

Fonte: FERNANDES; LIMA; FERREIRA, 2007 
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Figura 1 – Cartelas do “Bingo” Sistemas Nervoso e Endócrino (continuação) 

Fonte: FERNANDES; LIMA; FERREIRA, 2007 
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Figura 1 – Cartelas do “Bingo” Sistemas Nervoso e Endócrino (continuação) 

Fonte: FERNANDES; LIMA; FERREIRA, 2007 
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Figura 1 – Cartelas do “Bingo” Sistemas Nervoso e Endócrino (continuação) 

Fonte: FERNANDES; LIMA; FERREIRA, 2007 
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Figura 1 – Cartelas do “Bingo” Sistemas Nervoso e Endócrino (continuação) 

Fonte: FERNANDES; LIMA; FERREIRA, 2007 
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2 JOGOS DE CARTAS 
 
2.1 “FISIO CARD GAME” (ALVES et al., 2016) 
 
Confecção e recursos utilizados 
 
O jogo “Fisio card game” é constituído por 56 cartas (Figura 2) divididas em oito categorias: 
sistema nervoso, sensorial, respiratório, circulatório, endócrino, digestório, renal e reprodutor, 
tendo ainda oito cartas adicionais de hormônios e três cartas coringas. Cada sistema possui seis 
cartas com estruturas e termos relacionados ao mesmo, apresenta-se na Tabela 1 as cartas 
pertencentes aos seus respectivos sistemas. 
 

Tabela 1 – Identificação das cartas que representam cada sistema do Jogo “Fisio Card 
Game” 

Sistema Cartas 
Nervoso encéfalo, impulso nervoso, reflexo e neurônio 
Sensorial visão, boca, receptores sensoriais, narinas, audição e tato 
Respiratório oxigênio, pulmões, alvéolos, faringe, laringe e músculos respiratórios 
Circulatório veias, capilares, sangue, linfa, pressão sanguínea e coração 
Endócrino hipotálamo, tireóide, suprarrenais, paratireóides e hipófise  
Digestório pâncreas, intestino, absorção, fígado, esôfago e dentes 
Renal rins, água, uréia, bexiga, glomérulo e filtração 
Reprodutor ovário, útero, testículos, ovulação, puberdade e amamentação 

Hormônios 
hormônio antidiurético, insulina, glucagon, ocitocina, adrenalina, 
gonadotropinas, prolactina e calcitonina 

Coringas equilíbrio, entropia e regulação 
Fonte: ALVES et al., 2016 
 
O baralho deve ser elaborado a partir da impressão colorida das cartas em papel A4, no tamanho 
de 4,5 cm X 7,0 cm e apresentar uma imagem com o nome da estrutura ou uma imagem 
representativa ao termo fisiológico que a nomeia e o título da carta em destaque. As cartas serão 
cortadas e coladas em papel casca de ovo, para maior resistência e, em seguida, plastificadas. 
Uma alternativa é utilizar o papel cartão colorido como base para as cartas. No total serão 
confeccionados seis baralhos para aplicação do jogo em sala de aula para alunos dos três anos 
do ensino médio. 
 
Modo de Jogar e Regras  
 
O objetivo do jogo é formar uma trinca de cartas relacionadas entre si, isto é, são consideradas 
trincas válidas as que são formadas por componentes de um mesmo sistema fisiológico (ex. 
sistema nervoso: encéfalo, impulso nervoso e neurônio). Outra opção é a formação de trincas 
de integração direta entre os sistemas, chamadas de trincas integradoras. Neste caso, o aluno 
deve explicar por que as cartas formam uma integração direta – ex. sangue, adrenalina e O2 
formam uma integração em um processo fisiológico, uma vez que quando liberada no sangue a 
adrenalina aumenta a frequência respiratória e a disponibilidade de O2 para o metabolismo 
celular. Para isso, os jogadores podem formar trincas a) com a carta trunfo; b) com a carta guia; 
e c) com as cartas presentes em suas mãos. 
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Podem jogar de três a cinco pessoas. Os participantes deverão sentar-se em forma de círculo e 
as cartas que compõem o jogo deverão ser embaralhadas. Cada jogador receberá cinco cartas 
viradas com a face que contém a informação voltada para baixo, de modo que os demais 
participantes não leiam seus conteúdos. O restante do baralho deve ser empilhado, com as cartas 
viradas para baixo, e disposto no centro do círculo, formando um monte de compra que esteja 
ao alcance de todos os jogadores quando estes precisarem. As cartas descartadas deverão ser 
dispostas viradas para cima na mesa, ao lado do monte de compra, para que sejam compradas 
pelos outros jogadores. 
 
O primeiro participante a jogar será aquele que embaralhou e distribuiu as cartas e o jogo 
seguirá em sentido horário. Ele deverá virar a primeira carta do monte de compras – essa é a 
carta trunfo, que não poderá ser alterada e poderá ser utilizada por todos os jogadores para 
formar trincas, caso tenham duas cartas que sejam relacionadas com a carta trunfo.  
 
O mesmo jogador escolherá dentre as cinco cartas da sua mão a carta guia, e deverá colocá-la 
virada para cima na mesa. A carta guia permanecerá na mesa até algum jogador formar uma 
trinca com ela. O jogador que pegar a carta guia para formar uma trinca, deverá escolher outra 
carta guia dentre as cartas da sua mão. O participante encerrará sua jogada quando comprar uma 
carta do monte de compras. Os jogadores poderão ter no mínimo três e no máximo cinco cartas 
na sua mão, devendo descartar as cartas excedentes no monte de descarte. As cartas referentes 
aos conceitos de ‘Equilíbrio, ‘Regulação’ e ‘Entropia’ são chamadas de coringas visto que 
podem ser utilizadas para completar qualquer trinca. 
 
A carta de cima do monte de descarte poderá ser comprada somente pelo jogador à esquerda 
daquele que realizou o descarte e assim em diante. O jogador que escolher fazer isso poderá 
continuar sua jogada, ou seja, poderá colocar trincas na mesa, caso seja possível. Sua jogada se 
encerrará no momento em que comprar uma carta do monte de compras. 
 
O jogo finaliza após cinco rodadas. O jogador que tiver colocado mais trincas na mesa vence o 
jogo. No caso de empate, ganhará aquele que tiver feito trincas que sejam constituídas por cartas 
de mais de um sistema, ou seja, trincas integradoras. 
 
Aplicação do jogo 
 
Com o objetivo de avaliar a importância da aplicação de novas estratégias de ensino para 
Ciências e Biologia na educação básica e de tornar o conhecimento científico mais concreto 
para o discente, o jogo “Fisio card game” pode ser aplicado para alunos dos três anos do ensino 
médio. 
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Figura 2 – Cartas do Jogo “Fisio Card Game” 

Fonte: ALVES et al., 2016 
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Figura 2 – Cartas do Jogo “Fisio Card Game” (continuação) 

Fonte: ALVES et al., 2016 
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Figura 2 – Cartas do Jogo “Fisio Card Game” (continuação) 

Fonte: ALVES et al., 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OXIGÊNIO 
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Figura 2 – Cartas do Jogo “Fisio Card Game” (continuação) 

Fonte: ALVES et al., 2016 



98 
 

 
Figura 2 – Cartas do Jogo “Fisio Card Game” (continuação) 

Fonte: ALVES et al., 2016 
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Figura 2 – Cartas do Jogo “Fisio Card Game” (continuação) 

Fonte: ALVES et al., 2016 
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Figura 2 – Cartas do Jogo “Fisio Card Game” (continuação) 

Fonte: ALVES et al., 2016 

HORMÔNIO 
ANTIDIURÉTICO 
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3 JOGOS DA MEMÓRIA 
 
Material: 
 

 Desenhos fotocopiados. 
 Cartolina. 
 Tesoura. 
 Cola de bastão. 
 Tesoura sem ponta. 

 
Procedimento: 
 

 Dividir a turma de alunos em grupos de no máximo 5 pessoas. 
 Para cada grupo, fazer duas cópias dos desenhos e recortar para ficarem individualizados. 
 Recortar pedaços de cartolina de tamanho equivalente aos recortes dos desenhos. 
 Colar os desenhos nos pedaços de cartolina. 
 Emplastificar os desenhos colados nos pedaços de cartolina. 
 Para iniciar, os desenhos deverão ser embaralhados e colocados sobre a mesa (ou chão) voltados 

para baixo.  
 Fazer um sorteio entre os alunos de cada grupo para definir a ordem de participação. 
 O primeiro aluno deverá virar duas peças para cima. 
 Se houver coincidência de desenhos, ele retira e guarda com ele e tem o direito de novamente 

virar mais duas peças. 
 Caso não haja coincidência, os desenhos deverão ser virados para baixo novamente e o segundo 

aluno terá sua chance. 
 Desta mesma forma todos deverão proceder até que todos os desenhos sejam virados para cima 

encontrando seu par. 
 No final, cada aluno deverá somar o número de pares que formou. 
 Ganha o jogo quem tem o maior número de pares. 
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3.1 RECONHECENDO AS ESTRUTURAS DO TECIDO NERVOSO (PUPIM et al. In: 
ARAÚJO, 2011) 
 
 
Objetivo: 
 

 Reconhecer que vários tipos celulares compõem o tecido nervoso (Figura 3). 
 
1) Neurônio – Corpo Celular 
2) Neurônio – Axônio 
3) Oligodendrócito 
4) Célula de Schwann 
5) Sinapse 
6) Celúla do Músculo Esquelético 
7) Astrócito 
8) Micróglia 
9) Vaso Sanguíneo 
10) SNC - Sistema Nervoso Central 
11) SNP - Sistema Nervoso Periférico 
 
 
Resultados esperados: 
 
1) Reconhecer as estruturas que fazem parte do tecido nervoso. 
2) Diferenciar os constituintes do tecido nervoso. 
 
 
Avaliação: 
 
Para avaliar o desempenho dos alunos nesta prática, sugerimos: 
 

1) Avaliar a participação dos alunos; 
2) Verificar, ao final da prática, se os alunos montaram os pares de desenhos e os reconheceram 

corretamente; 
3) Colocar os desenhos (sem os nomes) num teste para nomeá-los corretamente. 
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Figura 3 – Cartas do Jogo da Memória “Reconhecendo as estruturas do tecido nervoso” 

Fonte: PUPIM et al. In: ARAÚJO, 2011 
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Figura 3 – Cartas do Jogo da Memória “Reconhecendo as estruturas do tecido nervoso” 

(continuação) 
Fonte: PUPIM et al. In: ARAÚJO, 2011 
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3.2 A MACONHA E O SISTEMA NERVOSO (VERSÃO JOGO DA MEMÓRIA) (SANTOS; 
AGUILAR; OLIVEIRA, 2010). 
 
Neste jogo, os alunos devem formar par, não com cartas iguais; mas, com duas cartas diferentes, 
sendo uma de pergunta (Figura 4) e a outra de resposta (Figura 5). 
 

 
Figura 4 – Cartas de Perguntas do Jogo da Memória “A maconha e o sistema nervoso” 

Fonte: SANTOS; AGUILAR; OLIVEIRA, 2010 
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Figura 5 – Cartas de Respostas do Jogo da Memória “A maconha e o sistema nervoso” 

Fonte: SANTOS; AGUILAR; OLIVEIRA, 2010 
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4 JOGOS DE TABULEIRO 
 
4.1 JOGO “ANIMATOMIA” (GENEROZO; ESCOLANO; DORNFELD, 2010). 
 
O jogo “Animatomia” é constituído por 1 tabuleiro (Figura 6), 22 envelopes (cada um contendo 
um cartão com oito sentenças relacionadas a um órgão ou sistema do corpo humano) e 5 botões 
coloridos (piões). O tabuleiro pode ser montado no chão ou na mesa do professor e os alunos 
divididos em grupos. 
 
Os envelopes com as cartas são entregues de modo aleatório aos participantes que, mantendo 
sigilo em relação aos outros grupos-jogadores, conferem seu conteúdo. O grupo jogador, aquele 
que terá a chance de adivinhar a resposta, escolhe uma dica numerada de 1 a 8 na carta do 
grupo-leitor, que em voz alta faz a leitura do cartão. Se o grupo-jogador acertar a resposta na 
primeira rodada deverá andar com seu peão 8 casas no tabuleiro e o grupo-leitor nenhuma, caso 
acerte na segunda rodada deverá andar 7 e o grupo-leitor 1, na terceira 6 e o grupo leitor 2 e 
assim sucessivamente, de modo que a soma das casas andadas pelo grupo-jogador e grupo-
leitor seja sempre 8. 
 
Em caso de resposta errada do grupo-jogador os papéis se invertem, mas as regras são mantidas, 
se o equívoco ocorrer na rodada inicial o grupo-leitor move seu peão 8 casas, na segunda 7 e o 
grupo-jogador 1 e assim sucessivamente. Caso a dica não ajude o grupo-jogador a encontrar a 
resposta correta, este tem a possibilidade de não responder e, sendo assim, nem o grupo-leitor 
nem o grupo-jogador andarão as casas correspondentes do tabuleiro. Para a continuidade do 
jogo o grupo, antes leitor, passa a ser o jogador e aquele situado a sua direita o novo grupo-
leitor. Se ao final das oito dicas da carta do leitor o grupo-jogador não tiver acertado o 
órgão/sistema em questão, o leitor deverá devolver o cartão à mesa e retirar outro envelope para 
dar continuidade ao jogo. Será o vencedor, o grupo que chegar ao final do tabuleiro primeiro, 
ou aquele que estiver à frente dos outros participantes quando terminarem os envelopes. 
                           

                      
Figura 6 - Tabuleiro do jogo “Animatomia” 
Fonte: GENEROZO; ESCOLANO; DORNFELD, 2010 
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Após o término da atividade foi aplicado aos alunos um questionário para avaliar a aceitação, 
qualidade e aspectos visuais do jogo, bem como a adequação do conteúdo abordado à série. O 
questionário foi composto de 9 perguntas, sendo: Questão 1) Quanto ao aspecto visual do jogo, 
ele está: adequado; inadequado. Dê sua sugestão para melhorar; Questão 2) Quanto ao conteúdo 
abordado, ele se apresentou: muito fácil; fácil; adequado; difícil; muito difícil; Questão 3) O 
conteúdo apresentado no jogo estava adequado com o conteúdo abordado em sala de aula? Sim; 
não. Por quê?; Questão 4) Quanto às regras para jogar, elas estão: claras; confusas. Dê sua 
sugestão para melhorar.; Questão 5) O jogo foi demorado ou cansativo: sim; não. Dê sua 
sugestão para melhorar.; Questão 6) A linguagem apresentada no jogo foi clara: sim; não.; 
Questão 7) O jogo ajudou a melhorar sua aprendizagem sobre o tema? Justifique; Questão 8) 
Quais os aspectos positivos e negativos da aplicação do jogo em sala de aula?; Questão 9) O 
jogo apresentou novos conceitos para você? Sim; não. Por quê? 
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4.2 JOGO “BODY: A CONQUISTA DO CORPO HUMANO” – JOGO DE TABULEIRO 
FÍSICO (BORGES et al., 2016) 
 
A construção do jogo (Figura 7) está ancorada no processo de aprendizagem de estudantes do 
ensino médio, na participação de especialistas universitários, tanto da área de biologia, 
desenvolvedores do jogo físico. 
 

 
Figura 7 - Visão Geral do Jogo “Body: A Conquista do Corpo Humano” – Jogo de 

tabuleiro físico 
Fonte: BORGES et al., 2016 

 
O jogo de tabuleiro físico 
 
Este jogo tem como referência jogos de tabuleiro em geral, baseados em elementos como 
turnos, ações, estratégias e dados. A principal referência foi o jogo War. Por outro lado, apesar 
das várias semelhanças com War, Body tem particularidades que o tornam um jogo único, 
dentre as quais podemos destacar: O tabuleiro (Figura 8) é o corpo humano; Os territórios são 
os órgãos; As fronteiras são as veias, artérias, nervos e hormônios que conectam os órgãos; Ao 
invés de dados, o ataque é feito através de cartas de perguntas e questões; O número de 
jogadores pode ser bem maior pela possibilidade de se trabalhar com equipes. 
 
O jogo é composto dos seguintes materiais: um tabuleiro (Figura 8) com a representação 
esquemática (dimensão: 120x90cm) do corpo humano; um dado; 320 cartas de ataque, 
compostas por perguntas formuladas sobre oito sistemas fisiológico (nervoso, endócrino, 
respiratório, digestório, urinário, circulatório, reprodutor feminino e masculino), sendo 40 
cartas para cada sistema; 16 cartas de objetivos; Peças para ocupação de órgãos/territórios; 47 
cartas de jogo que representam todos os órgãos presentes no tabuleiro. 
 
Regras do Jogo 
 
O jogo “Body” pode ser compreendido através das seguintes regras: Jogo de 4 a 6 jogadores, 
podendo ampliar para até 36 jogadores através de grupos de até 6 pessoas; Cada jogador começa 
com a mesma quantidade inicial de órgãos; Cada jogador sorteia uma carta de objetivo; Os 
objetivos vão desde a conquistas de sistemas até a eliminação de jogadores oponentes; O 
jogador vermelho sempre começa; O jogador pode somente atacar a partir de um órgão já 
ocupado por ele e que faça fronteira, através de vizinhanças ou trilhas, com um órgão-alvo 
ocupado pelo adversário; O ataque é feito por meio de uma carta pertencente ao sistema do 
órgão atacado; O jogador adversário, para se defender, deve responder a uma questão sobre 
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fisiologia humana presente na carta de ataque; Vence o jogador que primeiramente conquistar 
seu objetivo. 
 
Conceito do Jogo 
 
Body – A Conquista do Corpo Humano – é um jogo educacional com objetivo de melhorar o 
aprendizado de ciências biológicas de estudantes do ensino médio. O jogo trata das subáreas de 
fisiologia e anatomia do corpo humano. Este é um jogo de turnos, com uma visão superior em 
terceira pessoa. Pertencente a dois gêneros, jogos de tabuleiro e estratégia, este jogo pode ter 
uma quantidade mínima de 4 jogadores e um máximo de 6, podendo ser ampliado até 36 
considerando 6 grupos de até 6 jogadores. 
 
Público-Alvo 
 
Este jogo é voltado para adolescentes com idade entre treze e dezessete anos, que estejam 
cursando o ensino médio. Mais especificamente, foi concebido para estudantes de escolas 
públicas, mas pode ser utilizado também por estudantes de escolas particulares. Vestibulandos 
também fazem parte do público-alvo, já que podem revisar e aprender os conceitos de fisiologia 
presentes nos exames vestibulares. 
 
Ambiente de Jogo 
 
O ambiente do jogo é composto por um tabuleiro (Figura 8) que representa o corpo humano. 
Os territórios são representados na forma de órgãos e a conexão entre estes está diretamente 
relacionada a funcionalidade fisiológica dos órgãos dentro dos sistemas. O critério de escolha 
destes elementos busca representar uma batalha para a conquista do corpo humano. 
 
Mais detalhadamente, este tabuleiro (Figura 8) de jogo é composto dos oito sistemas 
fisiológicos: nervoso, endócrino, respiratório, digestório, urinário, circulatório, reprodutor 
feminino e masculino. Este tabuleiro é ocupado por personagens jogadores, espalhados sobre 
os territórios que lhes pertencem. 
 
Personagens 
 
Os jogadores são representados por pequenas células humanizadas coloridas (Figura 9). Cada 
jogador é representado por uma cor. Vermelho representa o jogador 1, verde, o jogador 2, azul, 
o 3, e amarelo, o 4. 
 
Jogabilidade 
 
A jogabilidade pode ser descrita através de ações simples que podem ser desempenhadas por 
cada jogador. De forma ordenada, estas ações são as seguintes: Comprar carta de objetivo; 
Comprar cartas de território; Distribuir peças; Movimentar peças; Atacar fronteiras; Comprar 
carta de ataque; Verificar conquista do objetivo; Passar a vez; Responder a uma questão; Estas 
ações somente podem ser realizadas pelos jogadores em seus turnos. A única exceção fica com 
“Responder a uma questão”, que ocorre no turno do jogador adversário que o ataca. 
 
O propósito de cada jogador é conseguir, através de suas ações, conquistar o objetivo descrito 
na carta de mesmo nome. Os objetivos vão desde a conquistas de sistemas específicos a 
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eliminação de um jogador adversário de uma determinada cor. Caso o jogador seja totalmente 
eliminado, ou seja, não possua mais territórios, ele perde o jogo. 
 
Aspectos Educacionais 
 
Cada peça do jogo apresenta uma função educativa. A visão geral do tabuleiro permite ao 
jogador uma maior intimidade com a anatomia e a fisiologia do corpo humano. Com a prática 
do jogo, os participantes têm a oportunidade de responder a perguntas relacionadas aos 
mecanismos fisiológicos de oito sistemas do corpo humano, aprendendo e fixando conceitos 
relacionados às funções fisiológicas dos diferentes órgãos. 
 
A carta de objetivo permite aos jogadores criarem estratégias de jogo, que, para terem resultados 
positivos, necessitam de uma avaliação dos sistemas do corpo humano como um todo. A carta 
de ataque possibilita uma disputa, gerando mais um estímulo na dinâmica do jogo e favorecendo 
os jogadores que apresentarem maior domínio de conteúdo e atenção durante todo o jogo. 
Adicionalmente, as perguntas presentes nestas cartas são bastante relacionadas, no sentido de 
que a pergunta de uma carta pode auxiliar na resposta de outra. 
 
O jogo 
 
O jogo implementa funcionalidades consideradas importantes: Partidas com apenas quatro 
jogadores; Detecção de colisão com os órgãos vizinhos; Distribuição de cartas de órgãos; As 
trilhas são de acordo com o sistema circulatório e endócrino; Distribuição de cartas de objetivo; 
Implementação  do turno de cada jogador; Cada jogador tem como única ação, em seu turno, 
atacar um adversário em um órgão vizinho; Uso de cartas de ataque/pergunta; Fim de jogo ao 
conquistar o objetivo; O jogo segue um conjunto de regras e, apresenta elementos como 
tabuleiro e peças (Figura 9). De forma intuitiva e seguindo as regras, o jogador poderá realizar 
jogadas através de movimentações e ataques a órgãos vizinhos de adversários. O primeiro a 
alcançar seu objetivo, tirado nas cartas, será o vencedor. 
 
Uma partida começa a distribuição das cartas para cada um dos jogadores, tanto uma carta de 
objetivo, como as de órgãos, divididas igualmente entre os jogadores. Estas cartas são exibidas 
ordenadamente, de acordo com a numeração de cada jogador. As cartas de órgãos são exibidas 
em conjunto, como podemos visualizar na Figura 10, enquanto as de objetivo são exibidas de 
forma unitária, conforme a Figura 11. A revelação dos objetivos fica a critério das pessoas que 
estão jogando. 
 
Em seguida, os jogadores ocupam seus órgãos. As células são colocadas sobre todos os órgãos 
e cada jogador terá uma unidade de sua cor sobre cada órgão que obteve nas cartas. O jogador 
vermelho sempre começa e tem como ação atacar um órgão inimigo, com vizinhança. 
 



112 
 

 
Figura 8 - Tabuleiro do Jogo “Body: A Conquista do Corpo Humano” – Jogo de 

tabuleiro físico 
Fonte: BORGES et al., 2016 

 

 
Figura 9 - Representação dos Jogadores do Jogo “Body: A Conquista do Corpo 

Humano” – Jogo de tabuleiro físico 
Fonte: BORGES et al., 2016 

 



113 
 

 
Figura 10 – Cartas de Órgãos Distribuídas para o Jogador 1 do Jogo “Body: A 

Conquista do Corpo Humano” – Jogo de tabuleiro físico 
Fonte: BORGES et al., 2016 

 
Figura 11 – Carta de Objetivo Distribuída para o Jogador 1 do Jogo “Body: A 

Conquista do Corpo Humano” – Jogo de tabuleiro físico 
Fonte: BORGES et al., 2016 

 
Os jogadores realizam os ataques de acordo com seus objetivos, buscando conquistá-los para 
vencer o jogo. Ao realizar um ataque, uma carta de ataque com uma questão de fisiologia 
humana respectiva ao sistema do órgão que está sendo atacado é sorteada e deve ser respondida 
pelo jogador atacado. Se acertar, o jogador atacado conquista o órgão do jogador atacante. Se 
errar, o jogador atacante conquista o órgão. Na Figura 12, observa-se a indicação de ataque 
realizado pelo jogador vermelho ao órgão estômago pertencente ao jogador azul. Um exemplo 
de carta de ataque é apresentado na Figura 13. Como o ataque exemplificado é feito ao 
estômago, um órgão do sistema digestório, uma carta de ataque com uma questão sobre este 
sistema é exibida para ser respondida. 
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Figura 12 - Jogador Realizando um Ataque no Jogo “Body: A Conquista do Corpo 

Humano” – Jogo de tabuleiro físico 
Fonte: BORGES et al., 2016 

 
 

 
Figura 13 – Carta de Ataque do Jogo “Body: A Conquista do Corpo Humano” – Jogo de 

tabuleiro físico 
Fonte: BORGES et al., 2016 

 
Após a ocorrência do ataque o jogador mal-sucedido na jogada, o atacado que errou a questão 
ou o atacante que teve um atacado acertando a questão, tem sua célula removida de seu 
respectivo órgão. Depois da remoção, o jogador bem-sucedido na jogada adiciona uma célula 
de sua cor no órgão conquistado. Como na situação exemplificada o ataque foi feito pelo 
jogador vermelho ao azul, a ocupação de um órgão pelo jogador vermelho é destacada na Figura 
14. 
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Figura 14 – Jogador Vermelho Ocupando Órgão do Jogador Azul no Jogo “Body: A 

Conquista do Corpo Humano” – Jogo de tabuleiro físico 
Fonte: BORGES et al., 2016 

  
Após realizar um ataque, a vez é passada para o próximo jogador. No nosso exemplo, o jogador 
vermelho passa a vez para o jogador verde. Porém, antes que a vez seja passada, verifica-se se 
o jogador que acabou sua jogada conquistou seu objetivo. Sendo positivo o resultado, o jogo é 
terminado com uma mensagem de vitória na tela. Caso contrário, o jogo prossegue para a vez 
do próximo. 
 
O prosseguimento do jogo e seu fluxo consiste na repetição dos acontecimentos e ações de cada 
jogador conforme relatadas acima até que um objetivo seja conquistado. Com a conquista do 
objetivo de algum dos jogadores, o jogo é finalizado (Figura 15). 

 
Figura 15 - Vitória do Jogador 1 – Fim do Jogo “Body: A Conquista do Corpo Humano” 

– Jogo de tabuleiro físico 
Fonte: BORGES et al., 2016 
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4.3 JOGO “CONHECENDO O SISTEMA NERVOSO” (OLIVEIRA et al., 2009). 
 
Material e métodos 
 
A. Preparação do jogo 
 
Para confeccionar o jogo intitulado: Conhecendo o Sistema Nervoso, são utilizados os seguintes 
materiais: Papelão, papel guache preto, fita adesiva azul, cartolina, lápis de cor e cola. Para ser 
usados na preparação de tabuleiros (Figura 16), pinos e cartas contendo perguntas de níveis 
fácil, médio e difícil. 
 
B. Utilização do Jogo 
 
Os alunos são divididos em grupos e estes em subgrupos. Para dar início ao jogo é utilizado um 
dado; o subgrupo que tirar o maior número jogava primeiro, e na medida em que acertar as 
perguntas segue para próxima casa; se a resposta estiver correta anda o número de casa 
dependendo da intensidade da resposta, se estiver errada permanece na mesma casa. 
 

 
Figura 16 – Jogo “Conhecendo o Sistema Nervoso” 

Fonte: OLIVEIRA et al., 2009 
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4.4 JOGO “A MACONHA E O SISTEMA NERVOSO” (VERSÃO JOGO DE TABULEIRO) 
(SANTOS; AGUILAR; OLIVEIRA, 2010) 
  
Como jogar: 
 

• Após receberem as cartas, cada equipe coloca uma pedra (representada por um botão) na 
primeira casa do tabuleiro [o número 1 na imagem da Figura 17]. 
  

• Um representante de cada equipe tira par ou ímpar para decidir quem começa o jogo. A equipe 
perdedora lê uma das questões da sua pilha de cartas (Figuras 18) para a equipe adversária, que 
deve respondê-la oralmente [respostas na Figura 19] 
 

• Se a resposta estiver certa, o botão da equipe que respondeu deve ser movido para a segunda 
casa [o número 2 na imagem da Figura 17]. Se estiver errada, o botão é mantido na mesma casa. 
 

• As equipes lêem e respondem perguntas alternadamente. Ganha o jogo a equipe que primeiro 
chegar à casa final [o número 12 na imagem da Figura 17]. 
 
Análise: 
 
Os jogos além de envolver os alunos em uma atividade lúdica e agradável podem ficar expostos 
e passar a fazer parte do acervo da escola. 
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Figura 17 – Tabuleiro do Jogo “A maconha e o sistema nervoso” 

Fonte: SANTOS; AGUILAR; OLIVEIRA, 2010 
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Figura 18 – Cartas de Perguntas do Jogo de Tabuleiro “A maconha e o sistema nervoso” 

Fonte: SANTOS; AGUILAR; OLIVEIRA, 2010 
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Figura 19 – Cartas de Respostas do Jogo de Tabuleiro “A maconha e o sistema nervoso” 

Fonte: SANTOS; AGUILAR; OLIVEIRA, 2010 
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4.5 JOGO DO GÊNIO (GOMES, 2008). 
 
Objetivos específicos: 
Estabelecer relações entre o desenvolvimento cognitivo e alimentação; 
Identificar os nutrientes importantes no desempenho mental; 
Adequar ao seu cotidiano hábitos de boa nutrição. 
 
Ações 
Para realização desta atividade será interessante que o professor fale sobre os efeitos benéficos 
da nutrição para o pleno desenvolvimento mental dos alunos. Os esquemas (Figura 20) 
apresentados a seguir foram elaborados, baseando-se nas quatro leis da boa nutrição e 
utilizando-se de recortes dos textos que se encontram em anexo e na introdução deste caderno, 
para a apreciação do professor e material de apoio para esta atividade. 
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Figura 20 – Esquemas baseados nas quatro leis da boa nutrição utilizados no Jogo do 

Gênio 
Fonte: GOMES, 2008 
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Figura 20 – Esquemas baseados nas quatro leis da boa nutrição utilizados no Jogo do 

Gênio (continuação) 
Fonte: GOMES, 2008 
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Figura 20 – Esquemas baseados nas quatro leis da boa nutrição utilizados no Jogo do 

Gênio (continuação) 
Fonte: GOMES, 2008 
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Procedimentos. 
Sorteie quem será o primeiro jogador e estabeleça a sequência de jogadores no sentido anti-
horário 
Cada jogador deverá ter um bonequinho (marcador). 
Todos iniciam a jogada a partir do sol. 
Jogue o dado e ande o número de casas indicado. Veja o que diz a casa em que caiu e cumpra 
o que ela determina. Sempre que necessário consulte a legenda. 
Quando a casa sinalizada com uma pergunta, o jogador anterior sorteia um cartão de pergunta 
e verifica se a resposta está correta. 
Vence o jogador que chegar primeiro na fonte de energia do cérebro. 
 
A seguir a miniatura do tabuleiro (Figura 21): 
 

 
Figura 21 – Miniatura do tabuleiro utilizado no Jogo do Gênio 

Fonte: GOMES, 2008 
 

Discussão e reflexão 
 
Este jogo foi elaborado com a perspectiva de que o aluno perceba que só atingirá o pico de sua 
capacidade mental com hábitos de nutrição adequada a sua cognição, uma vez que quando cai 
em casas que significam alimentação prejudicial ele terá que voltar (regredirá).  
 
A ampliação do tabuleiro (Figura 22), bem como os cartões de perguntas e resposta (Figura 23); 
e, marcadores e dado (Figura 24) estão disponíveis a seguir. 
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Figura 22 – Ampliação do tabuleiro utilizado no Jogo do Gênio 

Fonte: GOMES, 2008 
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Figura 23 – Cartões com perguntas e respostas utilizados no Jogo do Gênio 

Fonte: GOMES, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mais importante  
refeição do dia é: 

a) Café da manhã 

b) Almoço 

R: Café da manhã)  ( 

O álcool deve ser  
evitado por que:          

a) Aumenta a função  
cerebral.                       
 b) diminui a função  
cerebral. 

( R: Diminui a função  

    Óleo de oliva e óleo 
de semente de linho  
são bons recursos   
de:                                  
                                       
  a) Vitamina 
B.                      b)  
Omega 3 

Participa de  
formação das células  
e hormônios e  
compõe 60% de  
nosso cérebro.             
                                 a)  
Vitaminas.                    
 b)Gorduras. 

Se estiver com TPM  
Cólicas e dores nas  ( 

mamas). Quais dos  
alimentos abaixo  
você escolheria?         
                      a)  
Laranja e carnes.         
b)Milho verde e  

Você tem um amigo com  
distúrbio de humor por  
apresentar baixos níveis  
de ácido fólico no sangue. 
Quais alimentos você  
indicaria?                        
a)Laranja e feijão branco.  
 b)Café e álcool.   

  ( R:Laranja e feijão  
branco) 

Levam a perda da  
memória e  podem estar  
associados a problemas  
de marcha de confusão  
mental.                                  
 a)Falta de vitamina B 1  e  
alcoolismo.                         
b)Falta de água e  
carboidratos  

( R: Falta de vitamina B  e  

Você tem uma prova  
importante e está  
com fome. O que  
come?                            
         a)Arroz ou pão.   
                 b) Chips é  
mais rápido. 

        R:Arroz ou pão ) ( 
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Figura 24 – Marcadores e dado utilizados no Jogo do Gênio 

Fonte: GOMES, 2008 
 

 

Dobre aqui 

Cole as abas 

Recorte e cole s abas 
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4.6 JOGO “SAÚDE DO CÉREBRO E PLASTICIDADE CEREBRAL” (LIMA et al., 2017). 
 
Este jogo tem como objetivo estimular hábitos saudáveis. A proposta do jogo é que cada jogador 
percorra as casas do tabuleiro conforme o número indicado pelo dado. O tabuleiro é composto 
por casas que descrevem atitudes boas e ruins para a saúde do cérebro, oferecendo 
respectivamente recompensas ou punições ao jogador, que, nestes casos, ganha ou perde 
neurônios, respectivamente. O aluno que acumular maior número de neurônios ganha o jogo.  
 
Para este jogo é necessário montar um tabuleiro (Figura 25), peças para os jogadores (no nosso 
caso foram utilizadas peças no formato de cérebros), neurônios de papel (para distribuir a 
pontuação aos jogadores) e um dado (que pode ser comprado pronto ou montado através de 
modelos disponíveis na internet).  
  

 
Figura 25 - Tabuleiro do Jogo “Saúde do Cérebro e Plasticidade Cerebral” 

Fonte: LIMA et al., 2017 
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4.7 JOGO “NEURÔNIOS TÊM FOME DE Q”? (TULER, 2019) 
 
O jogo “Fome de Q?” (FDQ) é um jogo de tabuleiro de caráter investigativo cujo objetivo é 
contribuir para que os alunos possam aprender cooperativamente sobre temas relacionados à 
nutrição humana. No jogo, os alunos têm como objetivo a resolução de um problema, o “Caso” 
(SPIEGEL et al., 2008; ROSSE; SPIEGEL; LUZ, 2015). 
 
Jogos cooperativos têm sido construídos e avaliados para o ensino de Biologia, mostrando-se 
como boas ferramentas no desenvolvimento de habilidades e na construção de conhecimentos 
(MONTEIRO; VARGAS; REBELLO, 2003; SPIEGEL et al., 2008). 
 
“Neurônios têm Fome de Q?” (NFDQ) é um Caso do jogo de tabuleiro “Fome de Q?” que 
desafia os estudantes a solucionarem um problema relacionado ao tema da Evolução do Cérebro 
Humano. A forma como o caso NFDQ foi elaborado permite que os alunos coletem evidências, 
as Pistas, e cheguem às suas próprias conclusões para a solução do problema proposto. Ele tem 
por objetivo, além de ensinar um conteúdo específico, trabalhar as habilidades de análise e 
síntese de ideias, raciocínio e a capacidade de relacionar informações apresentadas em 
diferentes formas de linguagem, como texto discursivo, gráficos, tabelas. Cada “Caso” é 
composto de uma “Carta Problema”, 10 Cartas de Pistas e uma Solução (“gabarito”. Os 
elementos inicialmente comuns a todos os Casos de um jogo são o tabuleiro, as 10 Cartas de 
“Sorte ou Azar”, peões e dados (TULER, 2019) (Figura 26). 
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Figura 26 – Manual de Instruções do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
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Carta Problema   
 
A Carta problema, como seu nome indica, contém um problema a ser solucionado, muitas vezes 
composto de um texto introdutório que coloca o tema em um contexto compreensível, seguido 
de uma pergunta ou “desafio” que orientará o trabalho de investigação dos alunos. A elaboração 
da pergunta buscou simplificar as questões conceituais e os dados factuais apresentados na 
introdução sobre a evolução do sistema nervoso central humano. Inicialmente pensamos em 
contrapor a dieta carnívora-crua à hipótese do tecido custoso que coloca o cozimento como 
principal determinante das calorias extras necessárias ao crescimento do cérebro. Seguindo essa 
lógica a pergunta do NFDQ se estruturou da seguinte forma: A tarefa de vocês é desvendar 
quais foram as principais mudanças que aconteceram no tubo gastrointestinal (TGI) e na 
alimentação, ao longo da evolução humana, que permitiram que nossos ancestrais pudessem ter 
energia (calorias) suficientes para sustentar cada vez mais neurônios (Figura 27) (TULER, 
2019). 

 

 
Figura 27 – A carta-pergunta do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 

O tabuleiro   
 
O tabuleiro (Figura 28) tem em cada canto, símbolos que correspondem aos colaboradores do 
jogo: o Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, A Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, a Fiocruz (instituição a que pertence o Laboratório de Avaliação em Ensino e 
Filosofia das Biociências – Laefib) e ao patrocínio por meio de bolsa da CAPES. O percurso 
por onde passam os peões tem como pano de fundo um encéfalo humano visto pelo lado 
esquerdo. Seu contorno e preenchimento são feitos por pequenos círculos ligados por uma linha, 
um conjunto que dá a ideia de conexão entre as células do cérebro. As casas a serem percorridas 
pelos participantes estão pintadas de azul. Ao longo do percurso estão distribuídas 10 imagens 
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correspondentes às casas das pistas, nas quais a parada é obrigatória para se coletar uma carta 
de Pista. Assim como no jogo FDQ, a distância entre as casas para a coleta das pistas ou entre 
estas e as cartas de sorte/azar é a mesma, independentemente de onde o participante iniciar, 
igualando as possibilidades de se chegar às primeiras casas de pista. Durante o jogo, cada 
participante pode optar por trajetos diferentes, inclusive com sentidos opostos (TULER, 2019). 
 

 
Figura 28 – Tabuleiro do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 

As Cartas de Pistas  
 
As pistas foram elaboradas a partir da literatura científica, algumas já citadas na introdução. 
Cada carta de pista ocupa o espaço de meia folha A4. Ou seja, pode-se imprimir duas pistas por 
folha ou imprimir uma pista for folha e dobrar a seção em branco de cada carta para trás, 
conferindo maior durabilidade a cada carta. Pode-se cortar a folha A4 ao meio e em seguida 
cada carta de pista deve-se dobrada ao meio e colada de forma a possuir uma frente e um verso). 
A parte de trás da carta de Pista (o verso) apresenta o logo do caso NFDQ, a imagem 
correspondente à respectiva pista no tabuleiro e as instituições participantes. A frente da carta 
de pista contém o título da Pista, as informações pertinentes e alguma imagem ou tabela a 
respeito (veja as figuras de cada pista adiante) (TULER, 2019). 
 
Na Figura 29 apresentamos um esquema que relaciona as diversas pistas aos objetivos acima 
listados. 
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Figura 29 – Relações entre as pistas do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 

 
A seguir descrevemos o processo de construção de cada uma das cartas de Pistas.  
 
Pista 1: A Caverna 
 
A partir deste texto e das imagens apresentadas (Figura 30) tentou-se enfatizar a presença de 
ossos e plantas queimadas que indicam um princípio de cozimento (TULER, 2019). 
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Figura 30 – Pista 1: A Caverna do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 

Pista 2: Ferramentas 
 
A partir deste texto e das imagens apresentadas (Figura 31) tentou-se realçar o uso de 
ferramentas primitivas que indicam processamento mecânico de carne há 2,5 milhões de anos 
(TULER, 2019). 
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Figura 31 – Pista 2: Ferramentas do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 
Pista 3: Ovos 
 
Acreditamos que esta pista (Figura 32) permite aos alunos identificar a diferença de absorção 
de proteínas do ovo cru em relação ao ovo cozido (TULER, 2019). 
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Figura 32 – Pista 3: Ovos do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 
Pista 4: Mandíbula 
 
Os músculos usados na mastigação diminuíram ao longo da evolução humana desde de sua 
separação do ancestral comum com chimpanzés. Uma redução similar ocorreu com a mandíbula 
e a dentição, como podemos ver nas setas da Figura 33 (TULER, 2019). 
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Figura 33 – Pista 4: Mandíbula do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 
Pista 5: Amido 
 
O objetivo desta pista (Figura 34) é permitir que o aluno compreenda que o aquecimento torna 
o amido mais fácil de ser mastigado, digerido por enzimas, e que, consequentemente, mais 
glicose seja absorvida, aumentando o valor calórico do alimento (TULER, 2019). 
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Figura 34 – Pista 5: Amido do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 
Pista 6: Gorila 
 
O objetivo desta pista (Figura 35) é que o aluno perceba que os gorilas passam a maior parte do 
tempo buscando alimento. Humanos não precisam de tanto tempo assim e isso provavelmente 
se deve a diferenças na dieta. Outra conclusão que pode ser tirada se refere ao maior tempo 
disponível que os humanos passam a ter para atividades como socialização (TULER, 2019). 
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Figura 35 – Pista 6: Gorila do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 
Pista 7: Calorias 
 
Um ponto bastante relevante para o jogo é a respeito da quantidade de calorias que os alimentos 
liberam. Quando se compara alimentos crus e cozidos, a diferença energética é considerável e 
essas calorias a mais nos alimentos cozidos são fundamentais para alimentar um número 
crescente de neurônios. Recorremos à Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (NEPA 
- Unicamp, 2006) que é composta por centenas de itens. De forma a tornar a leitura dessa pista 
mais rápida e clara, reduzimos a três o número de itens na versão final da tabela que constitui 
esta pista (Figura 36) (TULER, 2019). 
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Figura 36 – Pista 7: Calorias do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 
Pista 8: Tubo Gastrointestinal (TGI) 
 
A pista 8 (Figura 37) está comparando nosso TGI com os de outros hominídeos, nossos parentes 
evolutivos mais próximos. Os orangotangos, primatas exclusivamente herbívoros, têm 
intestinos proporcionalmente três vezes maiores do que os nossos. Já os chimpanzés, onívoros 
que ingerem carne apenas ocasionalmente, têm intestinos proporcionalmente pouco maiores do 
que os nossos. A partir das ideias apresentadas nas pistas, espera-se que o aluno perceba que 
animais com dietas mais calóricas possuem TGI menores (TULER, 2019). 
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Figura 37 – Pista 8: Tubo Gastrointestinal (TGI) do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 
Pista 9: Crudívoros 
 
Com esta pista (Figura 38), tentamos demonstrar que nossos ancestrais, não poderiam viver 
unicamente de vegetais crus, já que uma dieta dessas acarretaria a perda significativa de peso, 
sobretudo a longo prazo (TULER, 2019). 
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Figura 38 – Pista 9: Crudívoros do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 
Pista 10: Carnívoros 
 
Com esta pista (Figura 39), espera-se que o aluno perceba que comer apenas proteínas (carne 
magra) não poderia sustentar um cérebro progressivamente maior (TULER, 2019). 
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Figura 39 – Pista 10: Carnívoros do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 
Cartas De Sorte ou Azar 
 
Assim como no FDQ, essas cartas possuem a função de dar uma dinâmica maior ao jogo, típicas 
de jogos de tabuleiro, introduzindo uma componente de casualidade (sorte ou azar) e 
aumentando as expectativas dos alunos em relação às jogadas. São cartas que fazem o jogador 
avançar ou recuar casas, ganhar ou perder jogadas, conseguir uma dica com o professor ou ter 
acesso a uma pista não coletada. Para ter acesso a esta carta, o jogador precisa cair em uma das 
casas com o símbolo Q (símbolo do jogo - ). Todas as cartas seguem o modelo da Figura 40 
(TULER, 2019). 
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Figura 40 – Cartas de Sorte ou Azar do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
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No entanto, o contexto do caso NFDQ é bastante diferente dos demais casos do jogo FDQ. Por 
essa razão, reelaboramos as cartas de sorte e azar incluindo situações relacionadas ao tema 
central do Caso que não contribuíssem para sua solução. A descrição das cartas de Sorte ou 
Azar estão na Tabela 2 a seguir, resultando em até 12 situações diferentes, sendo 7 de sorte e 5 
de azar (TULER, 2019). 
 
Tabela 2 – Conteúdo das cartas de Sorte ou Azar do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

 

CARTA CONTEÚDO DA CARTA 

1 Procurando alimento você foi surpreendido por uma cobra. Volte 3 casas. 

2 Seu amigo te presenteou com um banquete. Avance 2 casas. 

3 Seus alimentos foram contaminados. Aguarde 2 rodadas. 

4 Cérebro pensando mais rápido. Avance 3 casas! 

5 Chimpanzés não tiram seus próprios piolhos. Vale uma dica do professor! 

6 Trabalhe em grupo e tenha bons resultados! Vale uma ajuda do professor! 

7 Você teve uma indigestão! Volte 4 casas! 

8 Instinto aguçado, hein... Avance 5 casas! 

9 Mesmo o mais forte gorila precisa dormir. Aguarde 2 rodadas! 

10 Você encontrou comida estocada numa caverna próxima. Avance 3 casas. 

11 Comeu demais e agora não consegue correr. Aguarde 1 rodada! 

12 Você encontrou uma fonte de água cristalina. Avance até a próxima pista! 
Fonte: TULER, 2019 
 
Caderno de Anotações 
 
Para facilitar a organização das ideias, criou-se, inspirado no jogo FDQ, um caderno para que 
os alunos anotem as informações referentes às pistas coletadas, estimulando a organização dos 
grupos participantes. Abaixo, segue uma imagem do caderno de anotações (Figura 41) 
(TULER, 2019). 
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Figura 41 – Caderno de anotações do Jogo “Neurônios têm fome de Q”? 

Fonte: TULER, 2019 
 

Solução completa do caso 
 
Observa-se que há 2,5 milhões de anos já se encontravam utensílios feitos de pedra que serviam 
para cortar a carne de animais (Pista Ferramentas), o que sugere que esse tipo de alimento era 
de alguma forma apreciado por nossos ancestrais e processado por ferramentas. Há 1 milhão de 
anos, foram encontrados cinzas e fragmentos de plantas e ossos queimados em cavernas (Pista 
Caverna) que apontam para algum tipo de cozimento do alimento. O cozimento e o uso de 
ferramentas alteram a estrutura do alimento, facilitando sua digestão (Pista Amido) e absorção 
(Pista Ovos), além de aumentar a quantidade de seu valor calórico (Pista Calorias) (TULER, 
2019). 
 
Alimentos vegetais crus não fornecem a energia suficiente de que precisamos (Pista 
Crudívoros). Uma dieta exclusivamente carnívora pode ser descartada, uma vez que esta causa 
intoxicação (Pista Carnívoros) e porque houve uma redução da mandíbula e dos dentes ao longo 
da evolução hominídea (Pista Mandíbula) (TULER, 2019). 
 
Nos herbívoros, o tempo gasto na alimentação para satisfazer suas necessidades calóricas é 
maior (Pista Gorila), assim como seu TGI é mais longo comparado aos animais que comem 
carne e aos humanos que comem comida cozida (Pista TGI). Nosso TGI menor depende de uma 
dieta caloricamente mais eficiente que foi obtida com a introdução de carne e o processamento 
dos alimentos feito pelo cozimento e pelas ferramentas (Pistas TGI, Amido e Ferramentas) 
(TULER, 2019). 
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Solução esperada do aluno 
 
Com estas informações podemos concluir que para sustentar o maior número de neurônios 
adquiridos ao longo da evolução de nosso cérebro, nossos ancestrais adaptaram-se a uma dieta 
onívora processada pelo cozimento e pelas ferramentas, que facilita a absorção dos nutrientes 
pelo intestino e é capaz de fornecer mais calorias (TULER, 2019). 
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4.8 JOGO “NEUROUNIVERSE” (MELO et al., 2019) 
 
O NeuroUniverse é um jogo de tabuleiro com elementos do RPG (Role Playing Game), tendo 
como ideia base uma possível solução para a dificuldade dos estudantes em diferenciar e fixar 
os conteúdos envolvendo a neurofisiologia. O jogo abrange conteúdos da fisiologia humana 
básica, abraçando a temática do sistema nervoso e suas relações com a fisiologia hormonal e a 
biofísica. Ele pode comportar até cinco jogadores e assim como um modelo básico de tabuleiro, 
este possui um conjunto de casas, chamadas de células, que são acessíveis conforme o jogador 
lança o dado e avança o número de células correspondente ao número que o dado representa. 
Cada célula dentro deste jogo possui funções distintas: Célula azul - faz com que o jogador 
receba mais 3 de estímulo ao terminar o turno nesta casa; Célula vermelha - faz o jogador perder 
1 estímulo ao terminar seu turno em cima desta casa; Células Case - fazem com o que o jogador 
ao parar nesta casa responda um estudo de caso envolvendo fisiologia formulado pelo mestre e 
criadores do jogo; Células Experimental - ao parar nesta casa o jogador realiza um experimento 
básico envolvendo os cinco sentidos do corpo humano. O jogo conta com um sistema de 
recompensas através de estímulos e cartas. Estas cartas são vitais para seu desenvolvimento 
dentro do jogo, uma vez que elas servirão de alicerce para a busca da vitória; cada carta possui 
um órgão ou estrutura do sistema nervoso que será utilizado como resposta para as perguntas 
ao final de cada rodada.  
 
Paralelo a esses eventos básicos do jogo, temos quatro sistemas distintos dentro do 
NeuroUniverse, cada qual com suas respectivas funções ativas dentro do jogo, são eles: Sistema 
Neuro hormonal; Sistema Proprioceptivo; Sistema Límbico e Sistema Sensorial (visão). Estes 
sistemas existem para tornar o jogo mais dinâmico, integrativo e didático, atuando como bônus 
em suas jogadas e tornando o jogo mais cooperativo e competitivo. Além disso, o jogo conta 
com uma loja que é administrada pelo mestre da partida, onde nela os jogadores podem negociar 
seus estímulos ganhos durante o jogo por novas cartas e assim terem recursos para finalizar o 
jogo. Ao final das rodadas os jogadores são levados para o Quizz Hall, onde terão que responder 
a pergunta da rodada, pergunta esta envolvendo o sistema nervoso e com teor de resposta rápida; 
as respostas para estas perguntas precisam ser postas a mesa com as cartas que os jogadores 
carregam consigo, cada carta do jogo representa uma resposta de alguma pergunta que será feita 
durante o Quiz Hall. O jogo finaliza quando um jogador acerta mais respostas utilizando cards 
do que outro dentro da Quizz hall, cada resposta soma em 1 ponto em sua pontuação pessoal, 
vencendo aquele quem obter mais pontos ao final do jogo. O número de rodadas pode ser 
debatido entre os jogadores e o mestre, sendo o número mínimo estabelecido em 10 rodadas.  
 
Para avaliarmos a percepção de jogabilidade do NeuroUniverse, foi criada uma ficha avaliativa 
que apresenta perguntas que foram direcionadas a estrutura, mecânica, aprendizado, 
experiência e diversão que o jogo proporcionou aos jogadores. Para finalizar, dentro da ficha 
há um espaço de observação no qual avaliamos possíveis críticas, comentários construtivos ou 
até mesmo retornos positivos por parte dos discentes. Durante a fase de experimentação do 
jogo, participaram da pesquisa 21 alunos de diferentes períodos do curso de graduação 
anteriormente mencionado. Ao final do jogo, cada jogador recebia uma ficha para 
preenchimento sobre a sua opinião a respeito do jogo. 
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5 JOGOS DE TRILHA 
 
5.1 VIAS SENSORIAIS (VEIGA NETO In: ARAÚJO, 2011b). 
 
Objetivo: Demonstrar as vias das sensações especiais e gerais, evidenciando as diversas 
estruturas percorridas pelos impulsos nervosos. 
 
Material: Quadro-negro e giz 
 
Procedimentos: Após informações prestadas aos alunos, na forma de aula ou texto, coloque, 
no quadro-negro da sala de aula, uma sequência de retângulos em branco, tantos quantos forem 
as estruturas percorridas pelos impulsos nervosos de uma determinada sensação. Estes 
retângulos devem estar unidos por linhas que indiquem o sentido do fluxo dos impulsos 
nervosos. No primeiro retângulo escreva o nome do receptor sensitivo, e nos próximos 
retângulos as estruturas da via até chegar no córtex (último retângulo). Faça os alunos copiarem 
os diversos diagramas em seus respectivos cadernos e preencherem os retângulos em branco. 
 
Resultados esperados: De maneira prazerosa os alunos tentarão preencher corretamente os 
retângulos em branco. 
 
Avaliação: O processo ensino e aprendizagem poderá ser avaliado durante a aula pela 
manifestação das dificuldades dos alunos em preencher corretamente os retângulos. Isto 
também poderá ser avaliado como tarefa de casa e correção em sala de aula. 
 
5.1.1 Via Sensorial: Via Rotulada 
 
Todas as modalidades sensoriais possuem características em comum: Receptor – capaz de 
captar uma energia específica (química, mecânica, eletromagnética, etc.) e transformá-la em 
elétrica. 
 
Cada receptor é sensível a um tipo de energia. O sistema nervoso só será capaz de detectar 
energias para as quais o organismo possua receptores. Outra característica comum às diferentes 
modalidades sensoriais diz respeito às suas vias. 
 
Em geral são cruzadas e envolvem vários neurônios dispostos em série. Hemisfério cerebral 
esquerdo, em geral, recebe informações sensoriais originadas no lado direito do corpo. A 
existência de sinapses ao longo das vias, permite a modificação das informações e interação 
entre informações sensoriais e motoras. 
 
O neurônio sensitivo situa-se em um gânglio; e, portanto, fora do SNC. Transmite a informação 
a um neurônio de segunda ordem, situado na medula espinhal ou no tronco encefálico. O axônio 
desse neurônio de segunda ordem é que, geralmente, cruza a linha média. 
 
Após cruzar a linha média, dirige-se ao tálamo. Em um núcleo talâmico passa por outra sinapse, 
sendo passada para um terceiro neurônio. Esse, por sua vez, terminará no encéfalo (córtex). 
 
Todas as vias sensoriais conscientes passam pelo tálamo, exceção apenas da olfatória. Outra 
característica comum é se projetarem para uma ou mais áreas de projeção cortical. No córtex 
será dado o processo da sensação (indivíduo toma consciência da informação) e o processo da 
percepção (interpretação da informação). 
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Com base no texto acima, preencha a trilha (se necessário aumente o número de retângulos): 
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6 JOGOS DIGITAIS 
 
6.1 JOGO DIGITAL “BODY: A CONQUISTA DO CORPO HUMANO” (BORGES et al., 
2016). 
 
A construção do jogo está ancorada no processo de design do jogo digital, construção do jogo 
usando a plataforma Unity e validação preliminar com os especialistas. Para o design do jogo, 
utilizamos um Game Design Canvas (GDC) (Figura 49), com o objetivo de tornar mais simples 
e rápido o processo de design e prototipação. Este GDC tinha as seguintes colunas: definições, 
conceito, jogabilidade, controle, protagonista, NPCs, mecânica e mundo. Na Figura 42, é 
possível visualizar parte do GDC do jogo. 
 

 
Figura 42 – Parte do Game Design Canvas do Projeto do Jogo digital “Body: A 

Conquista do Corpo Humano” 
BORGES et al., 2016 

 
Para o desenvolvimento e construção do jogo, utilizou-se uma metodologia ágil, detalhada na 
subseção ao posterior. Desenvolvemos uma versão para plataforma desktop, onde é jogado por 
todos os participantes em um único computador. Esta etapa foi composta pelo design das 
interfaces e do modelo de jogo, feitos em paralelo a codificação. Isto foi facilitado pelo 
ambiente de desenvolvimento Unity, que, além de permitir programação das mecânicas, regras 
e funcionalidades do jogo, também possibilita a inserção e a modelagem de sprites. Partindo do 
jogo físico, foi feita a programação dos scripts, na linguagem C#, para implementar as 
principais mecânicas e funcionalidades do jogo. O protótipo do jogo foi então construído e 
testado, juntando os scripts com os assets. Foram utilizados ainda alguns softwares de edição 
de imagens para auxiliar na confecção de sprites e backgrounds. Por fim, o protótipo foi para 
validação. Pequenas mudanças foram sugeridas para melhorar a interface e a jogabilidade. De 
uma forma geral, o protótipo foi bem aceito pelos especialistas da área de Biologia. 
 
Processo de concepção e design 
 
O Game Design Canvas permite ao desenvolvedor ter uma visão geral e simplificada do jogo, 
com suas regras, mecânicas e jogabilidade, bem organizadas e definidas. Dessa forma, favorece 
o desenvolvimento do jogo e proporciona uma probabilidade maior de atender corretamente 
seus requisitos. Os requisitos iniciais de um projeto de jogo tendem a se alterar 
significativamente com o passar do tempo, tornando processos tradicionais de engenharia de 
software insuficientes para o desenvolvimento de jogos (CRUZ; GARONE, 2013). 
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Alguns dos processos mais recentes de construção de software foram adaptados para o 
desenvolvimento de jogos. Game Waterfall Process (GWP), Extreme Game Development 
(XGD) e o Game Unified Process (GUP) podem ser citados como alguns destes processos. Em 
alguns casos, estes processos foram adaptados as necessidades de jogos educacionais. O 
processo específico de desenvolvimento do jogo foi baseado na metodologia Extreme Game 
Development (XGD). Trata-se de uma metodologia ágil de desenvolvimento de jogos baseada 
em Extreme Programming (XP). Essencialmente, todos os princípios e a maioria das práticas 
de XP se aplicam também ao XGD (RODRIGUES; MACHADO; VALENÇA, 2010). 
 
Regras do Jogo 
 
O jogo Body pode ser compreendido através das seguintes regras: Jogo de 4 a 6 jogadores, 
podendo ampliar para até 36 jogadores através de grupos de até 6 pessoas; Cada jogador começa 
com a mesma quantidade inicial de órgãos; Cada jogador sorteia uma carta de objetivo; Os 
objetivos vão desde a conquistas de sistemas até a eliminação de jogadores oponentes; O 
jogador vermelho sempre começa; O jogador pode somente atacar a partir de um órgão já 
ocupado por ele e que faça fronteira, através de vizinhanças ou trilhas, com um órgão-alvo 
ocupado pelo adversário; O ataque é feito por meio de uma carta pertencente ao sistema do 
órgão atacado; O jogador adversário, para se defender, deve responder a uma questão sobre 
fisiologia humana presente na carta de ataque; Vence o jogador que primeiramente conquistar 
seu objetivo. 
 
Conceito do Jogo 
 
Body – A Conquista do Corpo Humano – é um jogo educacional com objetivo de melhorar o 
aprendizado de ciências biológicas de estudantes do ensino médio. O jogo trata das subáreas de 
fisiologia e anatomia do corpo humano. Este é um jogo de turnos, com uma visão superior em 
terceira pessoa. Pertencente a dois gêneros, jogos de tabuleiro e estratégia, este jogo pode ter 
uma quantidade mínima de 4 jogadores e um máximo de 6, podendo ser ampliado até 36 
considerando 6 grupos de até 6 jogadores. 
 
Público-Alvo 
 
Este jogo é voltado para adolescentes com idade entre treze e dezessete anos, que estejam 
cursando o ensino médio. Mais especificamente, foi concebido para estudantes de escolas 
públicas, mas pode ser utilizado também por estudantes de escolas particulares. Vestibulandos 
também fazem parte do público-alvo, já que podem revisar e aprender os conceitos de fisiologia 
presentes nos exames vestibulares. Visando atender a este público-alvo, o jogo foi desenvolvido 
para a plataforma PC desktop, embora sua implementação pode ser facilmente adaptada para 
dispositivos moveis. 
 
Ambiente de Jogo 
 
O ambiente do jogo é composto por um tabuleiro fixo no background que representa o corpo 
humano. Os territórios são representados na forma de órgãos e a conexão entre estes está 
diretamente relacionada a funcionalidade fisiológica dos órgãos dentro dos sistemas. O critério 
de escolha destes elementos foi definido pelo jogo físico, que busca representar uma batalha 
para a conquista do corpo humano. 
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Mais detalhadamente, este tabuleiro de jogo é composto dos oito sistemas fisiológicos: nervoso, 
endócrino, respiratório, digestório, urinário, circulatório, reprodutor feminino e masculino. Este 
tabuleiro é ocupado por personagens jogadores, espalhados sobre os territórios que lhes 
pertencem. 
 
Personagens 
 
Os personagens jogadores são representados por pequenas células humanizadas de diferentes 
cores. Body é um jogo sem inteligência artificial (IA) e sem NPCs (Personagens não jogadores). 
Há apenas um modo de jogo, que é o multiplayer. 
 
Jogabilidade 
 
A jogabilidade pode ser descrita através de ações simples que podem ser desempenhadas por 
cada jogador. De forma ordenada, estas ações são as seguintes: Comprar carta de objetivo; 
Comprar cartas de território; Distribuir peças; Movimentar peças; Atacar fronteiras; Comprar 
carta de ataque; Verificar conquista do objetivo; Passar a vez; Responder a uma questão; Estas 
ações somente podem ser realizadas pelos jogadores em seus turnos. A única exceção fica com 
“Responder a uma questão”, que ocorre no turno do jogador adversário que o ataca. Todas as 
ações do jogo são feitas através do mouse. 
 
O propósito de cada jogador é conseguir, através de suas ações, conquistar o objetivo descrito 
na carta de mesmo nome. Os objetivos vão desde a conquistas de sistemas específicos a 
eliminação de um jogador adversário de uma determinada cor. Caso o jogador seja totalmente 
eliminado, ou seja, não possua mais territórios, ele perde o jogo. 
 
Interface, Controle e Mecânica 
 
A interface principal do jogo é a da partida. Esta interface é basicamente composta pelos 
elementos do ambiente de jogo. Além destes, há alguns elementos visuais adicionais, como 
cartas de objetivo, de órgãos, e de ataque, e mensagens de turno de jogador, de jogador vencedor 
e de fim de jogo, que são exibidas na tela quando da ocorrência destas situações. O jogo é 2D, 
já que as mecânicas de jogo podem ser todas implementadas neste modo gráfico. 
 
Os controles do jogo são feitos através do mouse e seus botões, em uma abordagem 
Point’n’click. Assim, basta ao jogador clicar no órgão pertencente a um jogador adversário com 
o botão esquerdo do mouse para atacá-lo. Além disso, para fazer a movimentação da câmera, 
usa-se o botão direito do mouse. Após realizar sua jogada, sua vez é automaticamente passada 
para o próximo personagem-jogador. 
 
Com os personagens, ambiente de jogo, jogabilidade, interface e controles definidos, podemos 
resumir a mecânica do jogo nos seguintes itens: Compra do objetivo no início do jogo por cada 
jogador; Movimentação da câmera para melhor visualizar os órgãos e o tabuleiro; Ações de 
ataque e movimentação de cada jogador; Aumento ou diminuição do número de territórios de 
cada jogador em função das jogadas de ataque; Conquista do objetivo do jogador, dando, assim, 
fim ao jogo. 
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Aspectos Educacionais 
 
Cada peça do jogo apresenta uma função educativa. A visão geral do tabuleiro permite ao 
jogador uma maior intimidade com a anatomia e a fisiologia do corpo humano. Com a prática 
do jogo, os participantes têm a oportunidade de responder a perguntas relacionadas aos 
mecanismos fisiológicos de oito sistemas do corpo humano, aprendendo e fixando conceitos 
relacionados às funções fisiológicas dos diferentes órgãos. 
 
A carta de objetivo permite aos jogadores criarem estratégias de jogo, que, para terem resultados 
positivos, necessitam de uma avaliação dos sistemas do corpo humano como um todo. A carta 
de ataque possibilita uma disputa, gerando mais um estímulo na dinâmica do jogo e favorecendo 
os jogadores que apresentarem maior domínio de conteúdo e atenção durante todo o jogo. 
Adicionalmente, as perguntas presentes nestas cartas são bastante relacionadas, no sentido de 
que a pergunta de uma carta pode auxiliar na resposta de outra. 
 
PROTÓTIPO 
 
O protótipo deste jogo implementa as funcionalidades consideradas mais importantes para sua 
primeira versão. Estas funcionalidades são listadas a seguir: Partidas com apenas quatro 
jogadores; Detecção de colisão com os órgãos vizinhos; Distribuição de cartas de órgãos; As 
trilhas são de acordo com o sistema circulatório e endócrino; Distribuição de cartas de objetivo; 
Implementação  do turno de cada jogador; Cada jogador tem como única ação, em seu turno, 
atacar um adversário em um órgão vizinho; Uso de cartas de ataque/pergunta; Fim de jogo ao 
fechá-lo ou ao conquistar o objetivo; O jogo segue um conjunto de regras e, na tela de sua 
aplicação, são mostrados elementos como tabuleiro e peças (Figura 43). De forma intuitiva e 
seguindo as regras, o jogador poderá realizar jogadas através de movimentações e ataques a 
órgãos vizinhos de adversários. O primeiro a alcançar seu objetivo, tirado nas cartas, será o 
vencedor. 
 

 
Figura 43 – Tabuleiro do Jogo digital “Body: A Conquista do Corpo Humano” 

BORGES et al., 2016 
 
Os jogadores são representados por pequenas células humanizadas coloridas, que substituem 
os pinos do jogo físico (Figura 44). Cada jogador é representado por uma cor. Vermelho 
representa o jogador 1, verde, o jogador 2, azul, o 3, e amarelo, o 4. 
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Figura 44 – Representação dos Jogadores do Jogo digital “Body: A Conquista do Corpo 

Humano” 
BORGES et al., 2016 

 
Uma partida começa a distribuição automática das cartas para cada um dos jogadores, tanto 
uma carta de objetivo, como as de órgãos, divididas igualmente entre os jogadores. Estas cartas 
são exibidas ordenadamente na tela, de acordo com a numeração de cada jogador. As cartas de 
órgãos são exibidas em conjunto, como podemos visualizar na Figura 45, enquanto as de 
objetivo são exibidas de forma unitária, conforme a Figura 46. A revelação dos objetivos fica a 
critério das pessoas que estão jogando, já que são exibidos em tela. 
 

 
Figura 45 – Cartas de Órgãos Distribuídas para o Jogador 1 do Jogo digital “Body: A 

Conquista do Corpo Humano” 
BORGES et al., 2016 

 

 
Figura 46 – Carta de Objetivo Distribuída para o Jogador 1 do Jogo digital “Body: A 

Conquista do Corpo Humano” 
BORGES et al., 2016 

 
Em seguida, os jogadores ocupam seus órgãos de forma automatizada. As células são colocadas 
sobre todos os órgãos e cada jogador terá uma unidade de sua cor sobre cada órgão que obteve 
nas cartas. O jogador vermelho sempre começa e tem como ações movimentar a câmera com o 
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botão direito do mouse e atacar um órgão inimigo, com vizinhança, com o botão esquerdo do 
mouse. 
 
A câmera de jogo usa uma relação de aspecto 16:9 e procura apresentar uma visão do tabuleiro 
razoavelmente aproximada e reduzida, para que se tenha um bom nível de detalhamento para 
visualização dos órgãos e dos jogadores. Cada jogador pode movimentar a câmera em seu turno 
para visualizar todo o tabuleiro. Esta visão de câmera é apresentada na Figura 47. 
 

 
 

 
Figura 47 – Câmera do Jogo digital “Body: A Conquista do Corpo Humano” 

BORGES et al., 2016 
 

Os jogadores realizam os ataques de acordo com seus objetivos, buscando conquistá-los para 
vencer o jogo. Ao realizar um ataque, uma carta de ataque com uma questão de fisiologia 
humana respectiva ao sistema do órgão que está sendo atacado é sorteada e deve ser respondida 
pelo jogador atacado. Se acertar, o jogador atacado conquista o órgão do jogador atacante. Se 
errar, o jogador atacante conquista o órgão. Mesmo errando, a resposta correta é mostrada na 
tela antes do prosseguimento da jogada, potencializando o aprendizado apesar do erro. Com 
isso, permite-se ainda saber a resposta desta carta caso seja repetida em uma jogada de ataque 
futura. Além disso, esta resposta pode ajudar em uma outra pergunta que envolva os conceitos 
presentes na carta. Na Figura 48, observa-se a indicação de ataque realizado pelo jogador 
vermelho ao órgão estômago pertencente ao jogador azul. Um exemplo de carta de ataque é 
apresentado na Figura 49. Como o ataque exemplificado é feito ao estômago, um órgão do 
sistema digestório, uma carta de ataque com uma questão sobre este sistema é exibida para ser 
respondida. 
 

 
Figura 48 – Jogador Realizando um Ataque do Jogo digital “Body: A Conquista do 

Corpo Humano” 
BORGES et al., 2016 
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Figura 49 – Carta de Ataque do Jogo digital “Body: A Conquista do Corpo Humano” 

BORGES et al., 2016 
 

Após a ocorrência do ataque o jogador mal sucedido na jogada, o atacado que errou a questão 
ou o atacante que teve um atacado acertando a questão, tem sua célula removida de seu 
respectivo órgão. Depois da remoção, o jogador bem sucedido na jogada adiciona uma célula 
de sua cor no órgão conquistado. Como na situação exemplificada o ataque foi feito pelo 
jogador vermelho ao azul, a ocupação de um órgão pelo jogador vermelho é destacada na Figura 
50. 
 

 
Figura 50 – Jogador Vermelho Ocupando Órgão do Jogador Azul do Jogo digital 

“Body: A Conquista do Corpo Humano” 
BORGES et al., 2016 

 
Após realizar um ataque, automaticamente a vez é passada para o próximo jogador. No nosso 
exemplo, o jogador vermelho passa a vez para o jogador verde. Porém, antes que a vez seja 
passada, o jogo verifica se o jogador que acabou sua jogada conquistou seu objetivo. Sendo 
positivo o resultado, o jogo é terminado com uma mensagem de vitória na tela. Caso contrário, 
o jogo prossegue para a vez do próximo. 
 
O prosseguimento do jogo e seu fluxo consiste na repetição dos acontecimentos e ações de cada 
jogador conforme relatadas acima até que um objetivo seja conquistado. Com a conquista do 
objetivo de algum dos jogadores, o jogo é finalizado e fechado (Figura 51). 
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Figura 51 – Vitória do Jogador 1 – Fim do Jogo digital “Body: A Conquista do Corpo 

Humano” 
BORGES et al., 2016 
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6.2 JOGO DIGITAL “NEUROGAME: SACUDINDO OS NEURÔNIOS” (LEITE; 
ANTUNES; FARIA, 2012). 
 
OBJETIVOS: Avaliar o recurso educacional lúdico “Neurogame – Sacudindo os neurônios” 
(Figura 52) no ensino de ciências; Motivar os estudantes para o processo de ensino e 
aprendizagem; • Favorecer a construção de conhecimentos acerca do Sistema Nervoso.  
 
Público-alvo: A presente pesquisa foi desenvolvida por professoras de Ciências/Biologia, em 
uma escola da rede pública de ensino, tendo como público alvo 60 estudantes pertencentes a 
duas turmas do 8° ano do Ensino Fundamental, que possuíam faixa etária entre 13 e 15 anos e 
eram oriundos de diversos bairros da cidade de Goiânia. 
 
Elaboração da proposta educacional: 
 
A primeira unidade temática, referente ao Sistema Nervoso trabalhou os seguintes conteúdos: 
Divisão do Sistema Nervoso em Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico 
(SNP); Estrutura do neurônio; Sinapse e transmissão de impulsos nervosos; Ato voluntário e 
ato reflexo; Órgãos que constituem o encéfalo; Divisão do Sistema Nervoso Periférico: 
somático e autônomo.  
 
A segunda unidade temática discutiu os efeitos das drogas no Sistema Nervoso: Drogas 
psicoativas: depressoras, estimulantes e perturbadoras; Tolerância a droga e consequências 
dessa tolerância; Dependência física e psíquica da droga; Drogas proibidas e permitidas por lei.  
 
Apresentação dos recursos audiovisuais  
 
O “Neurogame – sacudindo os neurônios” é um jogo computacional do tipo Quiz, construído 
por meio do programa Microsoft Office Power Point 2007. É um jogo de perguntas e respostas, 
com múltiplas alternativas, no qual o estudante precisa selecionar uma resposta correta, 
considerando as diversas opções apresentadas. O Quiz é um material didático audiovisual que 
integra imagem, som, textos verbais e não-verbais, animações, movimento, além de várias 
outras estratégias que proporcionam a interatividade, sendo um jogo lúdico. As perguntas do 
jogo correspondem aos conteúdos ministrados sobre a unidade temática “O sistema nervoso e 
o efeito das drogas”.  
 

 
Figura 52 – Imagens do Jogo digital “Neurogame: Sacudindo os neurônios” 

Fonte: LEITE; ANTUNES; FARIA, 2012 
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Desenvolvimento das atividades educativas  
 
O Quiz “Neurogame – Sacudindo os neurônios” deve ser jogado em sala de aula após a 
realização de todas as aulas teóricas acerca dos conteúdos de ambas as unidades temáticas. O 
jogo é uma estratégia pedagógica utilizada pelas educadoras para revisar os conteúdos antes da 
avaliação bimestral, sendo uma maneira de construir e reconstruir conhecimentos sobre os 
temas.  
 
O Neurogame pode ser jogado de forma individual ou em equipes, sendo esta última forma 
utilizada na metodologia desenvolvida em sala de aula. Para tanto, os estudantes foram 
divididos em duas equipes com igual número de jogadores. Um representante de cada equipe 
joga um dado, e o que tirar o número maior começa a partida. A cada pergunta que a equipe 
acerta, ela acumula 10 pontos, e a equipe vencedora será aquela que tiver maior número de 
pontos no decorrer do jogo.  
 
Durante a aplicação do Quiz, e a cada pergunta respondida pelos estudantes, as educadoras 
tiveram a preocupação em reexplicar os conteúdos abordados, visando sanar possíveis dúvidas 
e garantir uma aprendizagem significativa. 
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7 JOGOS DE PALAVRAS CRUZADAS E CAÇA-PALAVRAS 
 
Objetivo: Resolver “palavras cruzadas” envolvendo, principalmente, vocábulos relacionados 
às diversas partes e estruturas do sistema nervoso, bem como suas respectivas funções, 
patologias, disfunções e perturbações provocadas por agentes tóxicos e narcóticos. 
 
7.1 PALAVRAS CRUZADAS 
 
7.1.1 Palavras Cruzadas do Sistema Nervoso (Figura 53) (VEIGA NETO In: ARAÚJO, 
2011a). 
 

 
Figura 53 – Palavras Cruzadas do Sistema Nervoso 

Fonte: VEIGA NETO In: ARAÚJO, 2011a 
 
Horizontais: 
 
1 – Leito dotado de rodas para transporte de pacientes em hospitais. 
2 – Substância nervosa encontrada na periferia dos hemisférios cerebrais. 
3 – Gordo. 
4 – Imperativo de amar. 
5 – Natural ou habitante da Ilíria. 
6 – Membrana fibrosa mais externa que envolve e protege o SNC. 
7 – Parte do diencéfalo que controla a atividade visceral. 
8 – Grandeza física ou química que o receptor pode transformar em impulso nervoso. 
9 – Divisão territorial do antigo Egito, mas escrito de trás para a frente. 
10 – Abreviatura de laboratório. 
11 – América Latina. 
12 – Naquele lugar. 
13 – Prenome do compositor da música intitulada “Aquarela do Brasil”. 
14 – Eliminação, pela boca, de gases estomacais logo após a ingestão de uma determinada 
substância. 
15 – Estrutura microscópica que faz a conexão entre dois neurônios. 
16 – Curso de água natural que geralmente se desloca em direção ao mar. 
17 – Símbolo ou pedido de socorro. 
18 – Notícias anônimas que correm publicamente sem confirmações. Comentários. 
19 – Sigla do Estado de Sergipe. 
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Verticais:   
 
1 – Regular a intensidade de um evento. 
2 – Da língua indígena Tupi do Amazonas – Sem ruído, silencioso. 
3 – Estado raivoso, cólera, mas escrito de trás para a frente. 
4 – Parte do encéfalo constituída pelas estruturas derivadas do telencéfalo e diencéfalo. 
5 – Apêndices das aves. 
6 – Uma das sensibilidades gerais. 
7 – Região de uma víscera por onde penetram seus vasos e nervos, no plural. 
8 – Um dos filhos de Adão. 
9 – Aquilo que se propaga em uma fibra nervosa. 
10 – Abreviatura de nordeste. 
11 – Arvore da família das leguminosas, de origem asiática, que tem folhas arredondadas e 
cordadas. 
12 – Jogador da seleção brasileira de futebol da Copa de 1958. 
13 – Nota do tradutor. 
14 – Pronome pessoal feminino. 
15 – Repúblicas Árabes Ocidentais (sigla). 
16 – Principal rio da África. 
17 – Pronto Socorro. 
18 – Conluio; conspiração (plural). 
19 – Tribo de índios brasileiros que habitavam o sul da Bahia. 
20 – Indústria Nacional de Ônibus Ortocromáticos (sigla escrita de trás para a frente). 
 
RESPOSTAS:  
 
HORIZONTAL: 1. MACA - 2. CINZENTA - 3. OBESO - 4. AME - 5. ILIRIO - 6. DURA - 
7. HIPOTÁLAMO - 8. ESTÍMULO - 9. OMON - 10. LAB - 11. AL - 12. LA - 13. ARI - 14. 
ARROTO - 15. SINAPSE - 16. RIO - 17. SOS - 18. BOATOS - 19. SE  
 
VERTICAL: 1. MODULAR - 2. ABU 3. ARI - 4. CEREBRO - 5. ASAS - 6. TALO - 7. 
HíLOS - 8. CAIM - 9. IMPULSO - 10. NE - 11. OLAIA - 12. ZITO - 13. NT - 14. ELA - 15. 
RAO - 16. NILO - 17. PS - 18. TRAMAS - 19. 20. OONI 
 
Resultados esperados: 
 
De forma prazerosa os alunos tentarão concluir as palavras cruzadas. Isto lhes proporcionará, 
de maneira agradável, uma efetivação do processo ensino e aprendizagem. Se for curioso, 
também desenvolverá o louvável hábito de consultar o dicionário da língua portuguesa para se 
certificar de suas respostas. 
 
Avaliação: 
 
A avaliação poderá ser executada e medida pela observação do grau de dificuldade dos alunos 
em concluírem as palavras cruzadas. 
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7.1.2 Palavras Cruzadas: Aprendendo conceitos sobre Tecido Nervoso (Figuras 54 e 55) 
(PUPIM et al. In: ARAÚJO, 2011). 
 
Objetivo: Distinguir diferentes conceitos relacionados ao tecido nervoso. 
 
Preencher as palavras cruzadas: 
 
1. Neurônios que recebem estímulos do meio ambiente. 
2. Estrutura lipoproteica produzida pelo oligodendrócito no sistema nervoso central. 
3. Neurônios que controlam órgãos efetores. 
4. As células que têm a propriedade de responder a alterações do meio em que se encontram. 
5. Substância formada principalmente por corpos celulares de neurônios. 
6. Células que revestem as cavidades do sistema nervoso central. 
7. Estruturas especializadas na transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro. 
8. A porção final do axônio, em geral, muito ramificada. 
9. Célula da neuroglia que forma verdadeira simbiose com os neurônios. 
10. Células da glia que formam os pés vasculares. 
11. As fibras constituídas por um axônio e suas bainhas envoltórias. 
12. Na cicatrização do sistema nervoso central, o processo de proliferação dos astrócitos, 
chama-se.... 
13. A célula que produz a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. 
14. Neurônios que apresentam mais de dois prolongamentos celulares. 
15. Principal centro trófico dos neurônios. 
16. Íons envolvidos na condução do impulso nervoso. 
17. No nervo, bainha que constitui uma barreira à passagem de macromoléculas. 
18. Na fibra nervosa, o intervalo entre dois nódulos. 
19. Nome dos nós ou nódulos encontrados nas fibras nervosas mielínicas. 
20. Principal estrutura responsável pela condução do impulso nervoso. 
21. Célula da neuroglia responsável pela defesa do sistema nervoso central. 
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Figura 54 – Palavras Cruzadas: Aprendendo conceitos sobre Tecido Nervoso 
Fonte: PUPIM et al. In: ARAÚJO, 2011 
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Figura 55 – Palavras Cruzadas: Aprendendo conceitos sobre Tecido Nervoso (Gabarito) 

Fonte: PUPIM et al. In: ARAÚJO, 2011 
 
Resultados esperados: 
 
Distinguir diferentes conceitos relacionados ao tecido nervoso. 
 
Avaliação: 
 
Para avaliar o desempenho dos alunos nesta prática, sugere-se verificar se os estudantes 
preencheram as palavras cruzadas corretamente. 
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7.1.3 Palavras Cruzadas do Sistema Sensorial (Figura 56) (VEIGA NETO In: ARAÚJO, 
2011b). 
 
Objetivo: Resolver “palavras cruzadas” que evoquem, principalmente, termos relacionados à 
morfologia, fisiologia, patologia, disfunção ou perturbação das diversas sensações gerais e 
especiais. 
 
Horizontais: 
 
1 – Nome do canal, que é parte do labirinto ósseo, na orelha interna. 
2 – Unidade de Terapia Intensiva. 
3 – Ferro em inglês. 
4 – Suco de uva com laranja. 
5 – Irmandade dos Alcoólatras Libertos (sigla). 
6 – Sigla do Estado de Roraima. 
7 – Pratica leitura. 
8 – Caixa Postal. 
9 – Asa. 
10 – Membrana vibratória situada entre a orelha externa e média. 
11 – Nome de mulher. 
12 – Átomo com carga elétrica positiva ou negativa. 
13 – Academia Militar de Manaus (sigla, de trás para a frente). 
14 – Alcoólicos Anônimos (sigla). 
15 – O eixo da cóclea. 
16 – Combinação da preposição “a” com o artigo “o”. 
17 – Percepção de objetos. 
 
Verticais:   
 
1 – Estrutura da via da visão com cruzamentos de fibras nervosas. 
2 – Estrutura do diencéfalo que contém o último neurônio das vias sensitivas. 
3 – Parte de um vocábulo geralmente constituído de duas ou três letras. 
4 – Distúrbio visual em que a imagem do objeto focado se forma anteriormente à retina. 
5 – Sigla do imposto de renda. 
6 – Núcleo Audiovisual (sigla). 
7 – Órgão de ... – Estrutura do ducto coclear que contém os receptores de audição. 
8 – Jesus Nazareno Rei dos Judeus – Iniciais em latim. 
9 – Sigla do Estado do Mato Grosso do Sul. 
10 – Ordem dos advogados (sigla). 
11 – Que tem culpa. 
12 – Porção posterior da camada média do globo ocular, rica em vasos e células com pigmento. 
13 – Abreviatura da cidade de Los Angeles – USA. 
14 – Nome de massagem chinesa, mas de trás para a frente. 
15 – Substância química contida nas bebidas e que pode interferir no funcionamento do sistema 
nervoso. 
16 – Modalidade de ritmo musical. 
17 – Nome do homem cuja família sobreviveu ao dilúvio. 
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Figura 56 – Palavras Cruzadas do Sistema Sensorial 

Fonte: VEIGA NETO In: ARAÚJO, 2011b 
 
RESPOSTAS: 
 
HORIZONTAL: 1. SEMICIRCULAR - 2. UTI - 3. IRON - 4. UVALA - 5. IAL - 6. RR - 7. 
LE - 8. CP - 9. ALA - 10. TÍMPANO - 11. SABRINI - 12. ION - 13. MMA - 14. AA - 15. 
MODIOLO- 16. AO - 17. VISAO. 
 
VERTICAL: 1. QUIASMA - 2. TALAMO - 3. SILABA - 4. MIOPIA - 5. IR - 6. NAV - 7. 
CORTI - 8. INRI - 9. MS - 10. OA - 11. CULPADO - 12. UVEA - 13. LA - 14. NIOD - 15. 
ALCOOL - 16. RAP - 17. NOE. 
 
Resultados esperados: De forma prazerosa os alunos buscarão concluir as “palavras cruzadas”. 
Isto contribuirá, em muito, para a efetivação do processo ensino e aprendizagem. 
 
Avaliação: Pela verificação, em sala de aula e oralmente, dos alunos que tiveram dificuldades 
em concluir as palavras cruzadas fornecidas. 
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7.2 CAÇA-PALAVRAS 
 
7.2.1 Caça-Palavras: Impulso Nervoso (Figura 57) (LUCONI; BRANCALHÃO, 2014) 
 
Objetivo: Auxiliar a memorização de termos técnicos relacionados à célula nervosa e ao 
sistema nervoso. 
 
Metodologia: Encontre 10 palavras relacionadas no caça-palavras. Palavras: axônio, corpo 
celular, célula nervosa, dendrito, fibras nervosas, impulso nervoso, neurônio, neurotransmissor, 
receptor, sinapse. Após procuram o significado dessas palavras.  
  
Análise: Os alunos completarão as palavras relacionadas com o significado, e o professor revê 
estas palavras chaves e discute como os termos se relacionam com os impulsos nervosos.  
  
Comentários: O sistema nervoso humano é formado por uma complexa rede de neurônios 
interligados. A estrutura altamente elaborada dessa rede nervosa garante a comunicação 
eficiente entre todas as partes do corpo e o sistema nervoso central. Ao atingir a extremidade 
de um axônio, o impulso nervoso deve ser transmitido à outra célula, em geral, a outro neurônio. 
A região de proximidade de um axônio e a célula vizinha, por onde se dá a transmissão do 
impulso nervoso, é chamada sinapse, geralmente ocorrem entre o axônio de um neurônio e o 
dendrito de outro. 
  

 
 

Figura 57 – Caça-Palavras: Impulso Nervoso 
Fonte: LUCONI; BRANCALHÃO, 2014 
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8 JOGOS DE QUEBRA-CABEÇAS (PUZZLES) (SILVA, 2016) 
 
A montagem de um quebra-cabeça serve para identificar a imagem formada. Ao finalizar, os 
alunos devem explicar, o significado da imagem, sempre relacionada ao sistema nervoso 
(SILVA, 2016). 
 
Para a montagem de um quebra-cabeça, é exigido pleno conhecimento sobre o sistema nervoso, 
bem como o domínio linguístico, atendendo as competências oral (primeira e terceira etapas) e 
escrita (primeira e segunda etapas) (SILVA, 2016). 
 
Após a realização da atividade, os alunos respondem um questionário como instrumento de 
avaliação, composto por 7 questões objetivas e abertas. A partir das respostas é possível fazer 
uma avaliação da aula, na perspectiva dos alunos (SILVA, 2016). 
 
As peças dos puzzles precisam ser recortadas e depois coladas em cartolina e emplastificadas 
(Figuras 58). 
 
8.1. QUEBRA-CABEÇA DA CÉLULA NERVOSA (SILVA, 2016)  
 

 
Figura 58 – Quebra-cabeça da célula nervosa 

Fonte: SILVA, 2016 
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9 JOGOS DE PERGUNTAS E RESPOSTAS (QUIZZES) 
 
9.1 QUIZ DO SISTEMA NERVOSO: AMPLIAÇÃO DOS HÁBITOS DE LEITURA E 
ESCRITA (GEWANDSZNAJDER, 2009; LIMA; AZEVEDO, 2017) 
 
O Quiz do Sistema Nervoso é um jogo competitivo, cujos materiais utilizados devem ser 
impressos e respondidos. Esse jogo didático tem o interesse de fazer com que os alunos ampliem 
os hábitos de leitura e escrita (GEWANDSZNAJDER, 2009). 
 
Ao apresentar o jogo foi solicitado que a turma fosse dividida em dois grupos, em seguida foram 
utilizados quatro grupos de perguntas relacionadas ao sistema nervoso. Cada grupo tinha um 
tempo de 3 minutos para responder a sua pergunta, caso a pronúncia da resposta fosse feita de 
maneira errada, ou grupo não conseguisse responder ou até mesmo errasse a pergunta, a mesma 
seria ofertada para o outro grupo. Ao final das perguntas, as pontuações obtidas pelos grupos 
eram colocadas no quadro negro, e com isso era possível visualizar o vencedor do jogo. Ao 
término do jogo foi possível notar que os alunos passaram a gostar mais das aulas de Ciência, 
e isso estimulou a leitura do livro didático fora do ambiente escolar (LIMA; AZEVEDO, 2017). 
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Quadro 6 - Produções sobre Sistema Nervoso e Jogos Didáticos 

Título Tipo Ano 

Bingo Nervoso Monografia 2007 

Nutrição Cerebral Artigo publicado em periódico 2008 

O Uso de Jogo Didático Como Ferramenta Para Compreensão do 
Sistema Nervoso 

Trabalho publicado em Evento 2009 

Jogo Animatomia: Uma Proposta Lúdica no Processo de Ensino de 
Anatomia e Fisiologia Humana 

Trabalho publicado em Evento 2010 

Tecido Nervoso Capítulo de Livro 2011 

Sistema Nervoso Capítulo de Livro 2011 

Sistema Sensorial Capítulo de Livro 2011 

Práticas de Anatomia e Histologia Para a Educação Básica Livro 2011 

Neurogame – Sacudindo os Neurônios: Proposta Pedagógica Lúdica 
no Ensino de Ciências 

Artigo publicado em periódico 2012 

O jogo de perguntas e respostas como recurso didático-pedagógico 
no desenvolvimento do raciocínio lógico enquanto processo de 
ensino aprendizagem de conteúdos de ciências do oitavo ano do 

ensino fundamental 

Trabalho publicado em Evento 2013 

Histórias em quadrinhos como recurso didático para o ensino do 
corpo humano em anos iniciais do ensino fundamental 

Artigo publicado em periódico 2014 

Games no Ensino de Ciências: Desafios e Possibilidades Artigo publicado em periódico 2014 

Métodos alternativos no ensino de efeitos de drogas no sistema 
nervoso 

Artigo publicado em periódico 2014 

Ensino em Ciências: A Avaliação da Aprendizagem por Meio do 
Jogo Didático 

Monografia 2014 

Aprender Ciências por meio do lúdico: jogos didáticos e a iniciação 
à docência 

TCC 2015 

Fisio Card Game: Um Jogo Didático para o Ensino da Fisiologia na 
Educação Básica 

Artigo publicado em periódico 2016 

Circuito do Sistema Nervoso: Aplicação de Jogos como Estratégia 
de Aprendizagem no Ensino de Biologia 

Artigo publicado em periódico 2016 

Aprendendo Sobre o Corpo Humano: Contribuições do Pibid para o 
Ensino de Ciências 

Artigo publicado em periódico 2016 

Intervenção pedagógica lúdica em sala de recursos multifuncionais: 
o corpo humano 

TCC 2016 

Body: Um Jogo Digital Educacional de Tabuleiro na Área de 
Fisiologia Humana 

Trabalho publicado em Evento 2016 

Jogo Didático: Uma Alternativa para o Estudo do Sistema Nervoso e 
do Sistema Endócrino 

Trabalho publicado em Evento 2016 

Jogos Didáticos como Estratégia para o Desenvolvimento da 
Competência Leitora/Escritora no Ensino de Ciências 

Artigo publicado em periódico 2017 

Trabalhando conceitos da neurociência na escola: saúde do cérebro e 
plasticidade cerebral 

Artigo publicado em periódico 2017 

Trilha dos Sentidos: Relacionando o Sistema Sensorial com a 
Percepção do Sistema Nervoso 

Capítulo de Livro 2018 

Aprendendo Ciências: ensino e extensão Livro 2018 

Sistema Nervoso Humano: Uma Proposta Didática para o Ensino de 
Biologia 

Trabalho publicado em Evento 2018 
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Quadro 6 - Produções sobre Sistema Nervoso e Jogos Didáticos 
(continuação) 

Título Tipo Ano 

Jogo Didático "Palavras Nervosas": Novo Método para o Estudo da 
Histologia Humana 

Trabalho publicado em Evento 2018 

Jogos Didáticos: Uma Ferramenta para Auxiliar na Aprendizagem 
dos Estudantes 

Trabalho publicado em Evento 2018 

O ensino dos sistemas fisiológicos por meio de uma abordagem 
integradora: um enfoque na interdisciplinaridade 

Artigo publicado em periódico 2019 

Desenvolvimento de um Jogo Investigativo sobre Evolução do 
Cérebro Humano no Ensino Médio 

Dissertação 2019 

Avaliação de um Jogo Didático sobre Sistema Nervoso: O 
Neurouniverse 

Trabalho publicado em Evento 2019 

Jogo Didático sobre o Sistema Nervoso - Anatomia Humana Trabalho publicado em Evento 2019 

O ensino de Histologia e Neuroanatomia por meio de jogos e 
materiais didáticos: experiência extensionista de uma educação não-

formal 
Artigo publicado em periódico 2020 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 


