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RESUMO 

 
A formação de profissionais da área de saúde é uma preocupação recorrente devido à 
importância social que esses desempenham. Estratégias didáticas de ensino têm sido 
implementadas visando incentivar a participação dos estudantes como protagonistas em seu 
processo de aprendizagem. Dentre as mais variadas metodologias ativas, a aplicação de 
jogos educativos tem sido empregada para o aprimoramento do ensino em diversas 
disciplinas. Esse recurso possibilita a criação de um ambiente de cooperação dos discentes 
em sua formação superior por meio de uma atividade lúdica. Assim, o objetivo deste 
trabalho consistiu em avaliar a aprendizagem de conteúdo teórico-prático da disciplina de 
histologia oral com a aplicação de jogos como metodologia ativa. Uma turma com 29 
graduandos do curso de Odontologia da FOUFAL foi dividida em 8 grupos contendo entre 3 
a 4 membros cada. Temas da disciplina (odontogênese, amelogênese, dentinogênese, 
complexo dentina polpa, mucosa oral, glândulas salivares, periodonto de proteção e 
inserção) foram sorteados entre as equipes que deveriam elaborar atividades alternativas 
para aplicação em sala de aula com o conteúdo programático. Ao final das atividades, foram 
aplicados questionários para verificar a aprendizagem e eficiência do método. Os jogos 
produzidos consistiram em: palavras cruzadas, jogos da velha, jogos de tabuleiro, quizzes e 
utilização da plataforma Kahoot. Após a realização das atividades desenvolvidas pelos 
estudantes de Odontologia e em resposta ao questionário aplicado, considerando uma 
escala de 0 a 5, a aprendizagem do conteúdo da disciplina subiu de 3,30% para 73,33%. 
Para o nível de aprendizagem antes e após a aula ministrada, as notas (4-5) subiram de 
16,63% para 70%. Em uma escala de 0 a 10, uma porcentagem de 66,66% dos discentes 
classificou com notas 9-10 a importância da aplicação de metodologias ativas em sala de 
aula. De fato, a criação de um ambiente agradável de interação favorece o processo de 
ensino-aprendizagem de forma mais significativa. Dessa forma, a aplicação de atividades 
alternativas por meio de metodologias diversas e dinâmicas, mostra-se eficaz no processo 
de fixação do conhecimento científico. Fica evidente também que, a linguagem utilizada 
entre alunos em uma tentativa de ensino de conteúdos teóricos é eficiente, e esse 
mecanismo deve ser mais explorado. Além disso, a utilização de jogos é uma importante 
ferramenta na relação docente-discente no desenvolvimento do ensino e na interação do 
aluno com a disciplina, fortalecendo e aperfeiçoando a formação científica. 
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