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Muitas escolas têm-se preocupado em trabalhar com diferentes metodologias para
contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos. Neste novo contexto, surgem
alternativas para facilitar a compreensão do conteúdo pelo educando, como, por
exemplo, a utilização de jogos didáticos em salas de aula. Tais jogos servem como
material de apoio e propiciam a articulação entre os conteúdos adquiridos em sala de
aula com os conhecimentos cotidianos dos alunos, além serem fundamentais para o
desenvolvimento da lógica, da curiosidade e da interação social. Além disso, a
utilização de instrumentos lúdicos torna possível a demonstração da capacidade de
raciocínio e o aprendizado de conceitos variados de forma integrada em diferentes áreas
do conhecimento, como, por exemplo, a botânica e seus campos de estudo: morfologia,
taxonomia, anatomia, reprodução, entre outras. Tendo conhecimento de que os alunos
do Ensino Médio consideram o conteúdo de Botânica complexo, uma vez que envolve
ampla variedade de termos técnicos, foi desenvolvido o jogo Ludo Vegetal, com o
intuito de acrescentar ao ensino tradicional, novas formas de apresentar conteúdos de
Botânica. Este jogo assemelha-se ao modelo clássico do jogo Ludo, com algumas
adaptações. É composto por quatro peões, sendo estes sementes de plantas; uma
ampulheta; 180 cartas de perguntas, subdivididas em quatro subáreas, cujo um
facilitador terá acesso a todas as respostas; um dado e um tabuleiro quadrado. A partida
é iniciada quando um dos quatro jogadores, tira, no dado, os números 6 ou 1, ocorrendo
a movimentação dos peões no sentido horário. Os jogadores deverão responder questões
acerca das seguintes temáticas da botânica: morfologia e taxonomia de criptógamas,
fisiologia vegetal, anatomia vegetal e reprodução, enquanto percorrem o tabuleiro. Se o
peão parar em uma casa já ocupada ou nas casas que possuem um ponto de interrogação
o jogador pode retirar uma carta do baralho e direcionar a questão para os outros
participantes. Ganha o jogador que, após circular todas as casas, chegar ao centro do
tabuleiro. A resposta dos alunos à aplicação do jogo em sala de aula foi satisfatória, uma
vez que, além de testar seus conhecimentos sobre o Reino Vegetal, houve uma interação
entre os mesmos. A aplicação do jogo mostrou que a utilização de jogos como o Ludo
Vegetal propicia um aprendizado dinâmico e inovador para as metodologias tradicionais
de ensino.
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