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RESUMO 

Um jogo de tabuleiro que utiliza termos e conceitos de genética e evolução foi 
utilizado para verificar se sua aplicação interfere no processo de aprendizagem de 
alunos do terceiro ano do ensino médio regular da rede estadual. Foram 
selecionadas quatro turmas, todas participaram de uma palestra onde foram 
apresentadas ao estudo da evolução, após isso duas turmas receberam o jogo da 
evolução. Um questionário quantitativo foi aplicado em todas as turmas e verificou-
se um melhor desempenho nas turmas que utilizaram o jogo da evolução., 
mostrando assim que a utilização deste tipo de ferramenta se mostra muito eficaz no 
auxílio do processo de ensino aprendizagem. 

 

Palavras-chave: atividade lúdica, evolução, genética de população. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação é um processo acumulativo de relações interpessoais que 

acontece em todos os âmbitos sociais possíveis, portanto a educação escolar é 

apenas mais uma peça no contexto da formação de uma educação “completa”. 

(BRANDÃO, Carlos Rodrigues. 2007). Considerando que a escola surge nas mais 

diversas sociedades com uma ferramenta necessária para transmitir de maneira 

direta e ampla os conhecimentos adquiridos por determinada sociedade em áreas 

diversas, para que as gerações futuras apliquem estes conhecimentos e os 

aprimorem (BRANDÃO, Carlos Rodrigues. 2007. P. 29). 

O ensino de genética nas escolas, assim como todo o conhecimento 

cientifico, não possui função de formar especialistas no assunto, mas possui função 

de auxiliar os estudantes a compreenderem as novas tecnologias cientificas e suas 

aplicações da sociedade (Smith e Scharmann 1999). 

De acordo com Cicillini (1997) existe uma diferença notável entre o 

conhecimento cientifico propriamente dito e o divulgado consequentemente na 

educação escolar. A defasagem do ensino de Biologia ocorre em grande parte por 

sua fragmentação, logo quanto mais se segmenta um conteúdo maior será o 

trabalho do aluno em fazer assimilações e ligações entre os conteúdos propostos. 

Castrogiovani (2000) afirma que a escola possui pouca aproximação com a 

vida, por isso para o aluno tudo parece ser mais interessante que a própria escola. 

Sendo então a escola vista como algo sem brilho pelo aluno, surge a necessidade 

que ela se assemelhe mais a vida, para criar um vinculo maior com o aluno. 

Moratori (2003) afirma que nem todos os educandos possuem as mesmas 

habilidades, e que é muito difícil chegar a um resultado homogêneo com um numero 

grande de educandos utilizando apenas uma metodologia. Portanto, cabe ao 

professor intermediar a relação entre o aluno e o conhecimento e a utilizar diversas 

metodologias para que isto aconteça. 

Os jogos aplicados como ferramentas didáticas devem trazer propostas que 

proporcionem um ambiente critico para que o aluno busque a formação do 

conhecimento com objetivo e ainda relacione isto com o prazer de jogar ou realizar a 

atividade proposta. (Moratori, 2003) 

Tais atividades e jogos acabam por servir como importantes ferramentas 

didáticas no ensino de biologia, os jogos didáticos permitem ao aluno vivenciar 
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diferentes ambientes que, dentro do contexto da atividade, lhes servem como 

auxiliares na construção do conhecimento. Contudo, mesmo sabendo da 

importância destes tipos de atividades para os educandos não há, em grande parte 

dos casos, pesquisas que mostrem a aplicação pratica de tais atividades 

desenvolvidas, na maioria das vezes, em instituições educacionais (Moratori, 2003). 

Surge então a necessidade de saber se realmente estes jogos criados e 

divulgados em diversas revistas cientificas possuem resultados positivos ou não 

quando aplicados a alunos que estejam estudando o tema abordado no jogo, 

proporcionando uma resposta ao autor, através de uma pesquisa complementar que 

analise se o objetivo da elaboração de tais ferramentas de ensino foi alcançado.  

1.1 JSTIFICATIVA 

A elaboração de jogos didáticos que auxiliam os alunos nos processos de 

construção do conhecimento é crescente. Oriundos, geralmente, de universidades e 

instituições educacionais estes jogos são apresentados à comunidade cientifica 

através de revistas voltadas às áreas especificas do conhecimento, porém em 

grande parte dos casos estes materiais ficam dispostos em portais eletrônicos sem 

que haja uma reposta sobre a utilização dos mesmos na prática. 

Surge a partir desta problemática a necessidade de realizar testes com os 

materiais desenvolvidos e publicados para avaliar sua eficácia em sala de aula como 

ferramenta didática. 

 O jogo selecionado para a aplicação neste trabalho segue todos os critérios 

acima citado, o “jogo da evolução” foi desenvolvido por estudantes de biologia 

(Galvão et al. 2012), possui grande diversidade de detalhes e é de fácil 

compreensão mesmo para alunos que não possuam conhecimentos mais 

aprofundados sobre evolução. O jogo foi publicado em revista cientifica, porém não 

houve respostas quanto a aplicações feitas do jogo no portal onde o mesmo se 

encontra disponível para divulgação e utilização. 

Tendo em vista a importância de uma resposta para a comunidade cientifica 

sobre o emprego de tais recursos e os resultados obtidos com a utilização dos 

mesmos, se buscou através do presente trabalho a aplicação do “jogo da evolução” 

para testar sua eficácia como instrumento didático, com alunos do terceiro ano do 

ensino médio. 
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1.2 OBJETIVOS 

Analisar a eficácia de uma atividade lúdica (jogo da evolução GALVÃO et al.) 

no ensino de biologia. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar se há efeitos positivos ou negativos no emprego de uma atividade 

lúdica sobre evolução para estudantes do ensino médio. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Apresentar de forma homogênea conceitos de evolução a todos os grupos 

testados;  

b) Selecionar dois dos quatro grupos testes para a aplicação da atividade 

lúdica;  

c) Comparar os grupos testes e verificar se há interferência da atividade 

aplicada nos conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

1.3 METODOLOGIA 

O grupo estudado engloba 130 alunos do terceiro ano do ensino médio de um 

colégio estadual do município de Fazenda Rio Grande – Pr. Estes alunos estão 

distribuídos em quatro turmas, inicialmente todas as turmas assistiram a mesma 

palestra sobre evolução. Tendo em vista que a palestra foi apresentada aos alunos 

no mês de abril de 2014, e que de acordo com o cronograma de conteúdos estes 

alunos só estudariam evolução no segundo semestre do ano corrente, entende-se 

que há uma homogeneidade nas noções sobre evolução dos alunos de todas as 

turmas. 

A palestra de aproximadamente uma hora e meia apresentou aos alunos 

conceitos evolucionistas básicos, os grandes nomes relacionados a evolução e 

principalmente os aspectos referentes a seleção natural. Durante a palestra se 
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utilizou dinâmicas de grupo e vídeos sobre o assunto para melhor envolver os 

alunos e demonstrar evidencias da evolução. 

Após todas as turmas assistirem individualmente as palestras, duas delas 

foram selecionadas aleatoriamente para participar do jogo. O jogo (apêndice A) lhes 

foi apresentado e todas as regras foram lidas, a partir deste momento os grupos 

tiveram um tempo de interação com o jogo que variou entre 1 hora e 1 hora e meia. 

Sendo que cada grupo deveria terminar o jogo no mínimo uma vez.  

Na seqüência houve a aplicação do questionário quantitativo (apêndice B), 

através deste os alunos foram questionados sobre alguns assuntos aos quais foram 

apresentados na palestra, e no caso dos grupos selecionados também no jogo de 

tabuleiro. Quatro conceitos foram abordados no questionário: Evolução, Mutação, 

Variabilidade genética e seleção natural. Sendo que estes quatro termos da genética 

de população são exemplificados de maneira indireta no jogo de tabuleiro. 

As respostas foram analisadas para confecção de gráficos e teste de hipótese 

do presente trabalho. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO 

No colégio onde foi aplicado o teste foram selecionadas quatro turmas para 

participar de uma palestra sobre evolução e posteriormente a um questionário sobre 

o tema. O diferencial incluindo o jogo da evolução foi que duas destas quatro 

turmas, antes de responder o questionário, participaram da atividade utilizando o 

jogo de tabuleiro. A partir daí foi possível realizar uma analise comparativa.  

2.1 LOCAL DE ESTUDO 

 

O local escolhido para a aplicação da pesquisa foi um colégio da rede 

estadual do Paraná situado em uma área de periferia do município de Fazenda Rio 

grande, na região metropolitana de Curitiba. O colégio apresenta estrutura nova e 

bem conservada e possui aproximadamente 1100 (mil e cem) alunos. O perfil da 

instituição é de referencia dentro da comunidade onde esta inserida, servindo de 

base para alguns projetos sociais e atividades extraclasse que envolve a 

comunidade carente que a circunda. 



 12 

As turmas selecionadas são de terceiro ano do ensino médio, e a maioria dos 

alunos estuda no colégio desde a quinta série (sexto ano). O perfil dos alunos dos 

terceiros anos não é, na grande maioria dos casos, de alunos que pretendam prestar 

vestibular ou ingressar na vida acadêmica nos próximos anos. Este é um fator 

marcante na escola, onde a maioria dos professores adota uma postura não 

conteudista devido a tal realidade escolar. 

 

2.2 MATERIAIS 

 

O trabalho intitulado “Jogo da evolução” produzido por Galvão et al. (2012) 

consiste em um jogo de tabuleiro com casas a serem percorridas por pinos (um por 

jogador), cartas e opções que aparecem no decorrer do jogo. O jogo envolve quatro 

aves que devem passar por uma série de fatores (bióticos e abióticos) que podem 

levar ao sucesso de sua espécie ou mesmo a extinção conforme ganhe ou percam 

filhotes no decorrer do jogo. 

 

Imagem 01 - jogo da evolução (tabuleiro) 
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Dentro do contexto do jogo vários conceitos de genética e evolução podem 

ser trabalhados com os estudantes. Para a realização deste trabalho foram 

selecionados quatro temas abordados no jogo para abordar no questionário, sendo 

eles: mutação, evolução, seleção natural e variabilidade genética.  

O questionário aplicado aos alunos é composto por quatro perguntas 

objetivas, uma de cada um dos temas acima citados. Os conteúdos abordados no 

questionário foram vistos de maneira igual por todos os alunos participantes durante 

as palestras sobre evolução ocorridas previamente. As turmas que participaram da 

aplicação do jogo da evolução foram escolhidas por sorteio, e no dia seguinte 

submetidas ao questionário. Enquanto as demais turmas apenas foram submetidas 

ao questionário um dia depois da palestra sobre evolução. 

 

 

Imagem 02 – aplicação da palestra.  
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Imagem 03 – Mesa com o tabuleiro do jogo montado para os alunos. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Para uma melhor compreensão dos resultados as turmas selecionadas para 

participar da aplicação do jogo serão chamadas de G1 (Grupo um) e as turmas que 

somente assistiram a palestra e responderam o questionário serão chamadas de G2 

(Grupo dois). 

G1 é formado por 63 alunos, enquanto o segundo grupo (G2) é formado por 

67 alunos totalizando 130 alunos participantes da pesquisa. 

Na questão numero um os alunos foram questionados sobre o conceito de 

mutação, no grupo G1 um total de 43 alunos acertaram a questão o que significa 

cerca de 69% de acertos. Em G2 o total de acertos para a questão 1 foi menor, 

apenas 32 alunos acertaram a questão (47% dos alunos de G2). 

 Na segunda questão foi perguntado qual o risco de cruzamentos entre 

espécimes com alto grau de parentesco, esperando-se que a baixa variabilidade 

genética fosse apontada. Em G1, 77% do grupo acertou a questão, já no grupo 2 a 

porcentagem de acertos para a questão foi de 71%. 

Evolução foi a resposta correta para a definição dada na terceira questão 

apresentada aos alunos, nesta questão houve uma quantidade consideravelmente 

boa no grupo 1, que foi de 95%. E no grupo 2, embora também tenha sido alta a 

taxa de acertos, o percentual foi inferior ao de G1, sendo de 80%. 

Na ultima questão os alunos deveriam assimilar a definição do termo “seleção 

natural” com o próprio. Houve quase um empate no percentual de acertos entre G1 

e G2, tendo o primeiro grupo um total de 94% de acertos e o segundo grupo 92% de 

acertos. 

Na tabela abaixo se pode visualizar os totais de acertos e erros de cada grupo 

no questionário. 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 

Grupo 1 43 acertos 

20 erros 

48 acertos 

15 erros 

59 acertos 

04 erros 

58 acertos 

05 erros 

Grupo 2 32 acertos 

35 erros 

47 acertos 

20 erros 

53 acertos 

09 erros 

62 acertos 

05 erros 

Tabela 1 – totais de acertos e erros por grupo. 
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No gráfico (1) abaixo é possível analisar os dados de porcentagem de acertos 

por grupo nas quatro questões respondidas. 

 

  
   

 
Gráfico 1 – índices de acertos por grupo.   

 

  

Conforme se observa na tabela 1 e no gráfico 1 é possível perceber que o 

grupo 1 teve maior êxito ao responder corretamente o questionário, na questão 

numero 1 houve a maior discrepância nos totais de acertos, sendo a diferença total 

de 22%.  

Tais resultados confirmam o que Amorim (2013) concluiu em seu trabalho, 

onde se evidenciou o quanto os jogos didátcos foram úteis para professores que 

sentiam a necessidade de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas. 

Mesmo o resultado dos alunos que não participaram do jogo da evolução foi 

relativamente bom, isso demonstra que mesmo para alunos que nunca antes da 

palestra tinham visto tais conceitos sua assimilação não de dificultosa. Porém o fato 

de unanimemente o grupo um ter tido mais acertos em todas as questões mostra 

que a aplicação do jogo da evolução foi de grande importância no processo de 

construção de conhecimento dos alunos. 

Dados semelhantes são apresentados no trabalho de Campos (2003), onde 

se verificam melhoras significativas em grupos testados com atividades 

diferenciadas comparativamente aos demais grupos que não tiveram acesso a tais 

atividades propostas. 
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Os resultados obtidos através dos questionários feitos com os grupos 

amostrais demonstraram que houve mudanças significativas entre os dados 

levantados nos dois grupos. A partir do exposto, vemos que assim como Amorim 

(2013) demonstrou em seu trabalho, a presença de jogos didáticos nos processos 

de ensino aprendizagem influencia significativamente na transmissão de conteúdos 

ligados a Biologia, sendo que a partir de ações como estas, as lacunas presentes no 

aprendizado de estudantes que possuam dificuldades em relacionar conceitos 

estruturais e funcionais dentro da Biologia. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a analise e interpretação dos resultados é possível concluir que a 

aplicação do jogo da evolução surtiu efeito na assimilação dos conceitos ligados a 

genética de população pelos alunos.  

Contudo vale ressaltar que mesmo com a aplicação do jogo da evolução faz-

se necessária a intermediação do professor junto aos alunos auxiliando e 

relembrando como estes conceitos estão sendo dispostos e aplicados durante a 

execução do jogo. 

Os resultados positivos em todas as questões corroboram a intenção dos 

autores do jogo em relação a utilidade do jogo da evolução como ferramenta didática 

capaz de auxiliar na formação e fixação de conceitos de evolução. Sendo assim o 

jogo da evolução é uma ferramenta didática de grande valia para ser utilizada em 

aulas de biologia com alunos do ensino médio. 

Segundo Miranda (2001) os resultados da utilização de jogos didáticos como 

ferramenta de auxílio em sala de aula vão além das expectativas numéricas, pois 

além do cognitivo do aluno ser trabalhado, existem aspectos motivacionais, afetivos 

e sociais envolvidos nas praticas diversificadas aplicadas em sala. Tais aspectos 

foram vistos nos momentos pós aplicação do jogo, onde alunos e professores 

relataram os aspectos positivos do jogo sobre conceitos de evolução abordados nas 

cartas e nos tabuleiros, bem como aspectos de interação dos alunos durante a 

aplicação do jogo. 

Campos (2003) afirma que o clima de alegria e prazer durante a aplicação de 

jogos lúdicos proprociona maior apropriação de conceitos complexos do conteúdo 

de biologia. 

Diante do exposto, se entende que jogos didáticos devem estar mais 

presentes nos ambientes escolares, não só pelos benefícios comprovados de 

associação de conceitos e assimilaão de conteúdos, mas também pela prática de 

interação social que aproxima os educandos entre si e também com os educadores. 
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Apendice A disponível nos rascunhos. O arquivo completo é muito pesado 

para ser postado. Foi enviado para o Ricardo e para a Dra Iris por E-mail.
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APÊNDICE B – Questionário 
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Questionário diagnóstico – Prof. Jean 

As afirmativas a seguir possuem somente uma alternativa 

que correta. Responda as questões a seguir com base em 

seus conhecimentos adquiridos nas atividades extras de 

biologia da ultima semana: 

 

Nome:_________________________________________

_______nº___3° ano ___ 

 

1. Mudança do DNA de um determinado locus em 
um organismo, pode causar mudanças visíveis 
ou não em um organismo: 

a. Trissomia  
b. Evolução 
c. Cromossomos 
d. Mutação 
e. Adaptação ao meio 

 

2. O cruzamento entre indivíduos com graus de 
parentesco próximo é desaconselhado do ponto 
de vista genético pois: 

a. Não oportuniza grande variabilidade genética  
b. Sempre nascerão filhotes deficientes 
c. Podem haver problemas na formação dos 

cromossomos, por serem muito parecidos 
 

3. Sobrevida e reprodução na natureza que 
favorecem seus indivíduos melhores adaptados 
a natureza. Eliminação dos organismos menos 
adaptados: 

a. Mutação 

b. Variabilidade genética 

c.  Evolução 

d. Seleção natural 
e. Adaptação ao meio 
 

4.. É o processo pelo qual todas as formas de vida se 

modificam ao longo das gerações. Pode ser definida ainda 

como qualquer alteração na constituição genética de uma 

população, ou seja, qualquer alteração na frequência dos 

alelos: 

a. Mutação 
b. Variabilidade genética 
c. Evolução 
d. Seleção natural 
e. Adaptação ao meio 

Questionário diagnóstico – Prof. Jean 

As afirmativas a seguir possuem somente uma alternativa 

que correta. Responda as questões a seguir com base em 

seus conhecimentos adquiridos nas atividades extras de 

biologia da ultima semana: 

 

Nome:_________________________________________

_______nº___3° ano ___ 

 

1. Mudança do DNA de um determinado locus em um 
organismo, pode causar mudanças visíveis ou não 
em um organismo: 
a.  Trissomia  
b.  Evolução 
c.  Cromossomos 
d.   Mutação 
e. Adaptação ao meio 

 

2.  O cruzamento entre indivíduos com graus de 
parentesco próximo é desaconselhado do ponto de 
vista genético pois: 
a.  Não oportuniza grande variabilidade genética  
b. Sempre nascerão filhotes deficientes 
c.  Podem haver problemas na formação dos 
cromossomos, por serem muito parecidos 

 

3. Sobrevida e reprodução na natureza que 
favorecem seus indivíduos melhores adaptados a 
natureza. Eliminação dos organismos menos 
adaptados: 
a. Mutação 

b. Variabilidade genética 

c. Evolução 
d. Seleção natural 
e. Adaptação ao meio 
 

4.. É o processo pelo qual todas as formas de vida se 

modificam ao longo das gerações. Pode ser definida ainda 

como qualquer alteração na constituição genética de uma 

população, ou seja, qualquer alteração na frequência dos 

alelos: 

a. Mutação 
b. Variabilidade genética 
c. Evolução 
d. Seleção natural 
e. Adaptação ao meio 

 


