
 

JOGO DIDÁTICO INCLUSIVO: ENSINO DE BOTÂNICA PARA 
DISCENTES OUVINTES E COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 
Kamila da Silva Vasconcelos; Marina Neves Delgado; Silvia Dias da Costa Fernandes 

Instituto Federal de Brasília - campus Planaltina – Licenciatura em Biologia 
silvia.fernandes@ifb.edu.br 

 

O ensino de botânica passa por diversos problemas, sendo desvalorizado em relação 
aos demais conteúdos da educação básica. Um dos recursos para conseguir que os 
discentes se envolvam e que torne a aprendizagem mais significativa é o uso de jogos 
didáticos de botânica. O objetivo deste trabalho consiste na aplicação e avaliação do 
jogo didático dominó vegetal para discentes de uma turma do 7º ano do ensino 
fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal, com o intuito de tornar o 
processo de ensino aprendizagem divertido e interativo. A referida turma era composta 
por 23 discentes ouvintes e 4 com deficiência auditiva/surdez, acompanhados por 1 
intérprete de LIBRAS. Portanto, além de verificar a eficácia do jogo didático, foi 
possível comparar os públicos discentes. Foram utilizadas lupas confeccionadas a partir 
de garrafa PET e amostras vegetais para que se pudesse reconhecer na prática cada 
exemplo de grupo vegetal (briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas), esta 
dinâmica foi realizada em sala de aula porque apesar de a escola possuir laboratório, 
este é pouco equipado para aulas práticas. Posteriormente foram aplicados o jogo 
dominó vegetal e os questionários, pré-jogo e pós-jogo, para que se pudesse fazer um 
comparativo do aprendizado dos discentes, uma vez que as perguntas acerca do 
conteúdo foram idênticas. Os questionários foram respondidos individualmente, mas o 
dominó vegetal foi jogado em pequenos grupos mesclando, sempre que possível 
discentes com deficiência auditiva/surdez e ouvintes. Para análise estatística, utilizou-
se o teste Qui-quadrado, sendo considerado como nível de significância o valor p < 
0,001 para comparação entre os questionários. Houve um grande entendimento dos 
discentes ouvintes e deficientes auditivos/surdos em relação à didática e ao jogo 
aplicados em sala, sendo que o público ouvinte obteve 18% de acertos no pré-jogo e 
71% no pós-jogo, enquanto o público com deficiência auditiva/surdez passou de 19% 
para 63% de acertos, com p < 0,0001. Além disso, todos os discentes responderam que 
gostaram do jogo, de interagir com os colegas e que acreditam que esse tipo de aula iria 
aumentar o desempenho deles. Conclui-se então que o uso de diferentes materiais 
pedagógicos e estratégias de ensino são de fundamental importância para a melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem, pois estimula a participação ativa de ambos os 
públicos discentes. 
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