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RESUMO 

Este estudo trata do conceito e da aplicação de atividades lúdicas no processo de 

ensino aprendizagem na disciplina de ciências, foi uma pesquisa realizada com 

178 alunos, da rede municipal de ensino de Beneditinos, que tem como objetivo 

contribuir de forma significativa o ato de ensinar ciências, tirando o caráter de 

tanta seriedade e envolve-la com metodologias que venham a tornar o ambiente 

de sala de aula um lugar agradável, e de fortalecimentos de relações afetivas 

entre os discentes e professores. 

Procurar meios de despertar a curiosidade e a participação dos alunos durante as 

aulas, estimulando-os mentalmente a absorverem mais facilmente conteúdos 

abordados, que na maioria das vezes, são vistos como difíceis, procurando  assim 

trabalhar os conteúdos de maneira prazerosa. Durante isso estimular que os 

alunos sejam ativos nesse processo, e não apenas meros receptores ou ouvintes, 

mas indivíduos capazes de produzir conhecimentos a partir do apreendido, 

criando maneiras lógicas de aprender mais facilmente. Conclui-se que o uso de 

atividades lúdicas enriquece as aulas, fazendo com que os alunos antes apáticos, 

tornem-se pessoas mais curiosas, pelo saber, o ambiente escolar antes visto 

como irritante, torna-se agradável, de relações mais harmoniosas.  

 

Palavras-chave: atividades lúdicas, conhecimento, aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This study discusses the concept and application of recreational activities in the 

process of teaching and learning in the discipline of science, was a survey of 178 

students of municipal schools of Beneditinos-Piauí, which aims to significantly 

contribute the act of teaching science , taking the character of such serious ness 

and surrounds it with methodologies that will make the environment of the 

classroom a pleasant place, and invigoration of personal relationships between 

students and teachers.  

Search is also arouse curiosity and student participation during class, encouraging 

them mentally to absorb content covered, which most often are seen as difficult, 

looking for work so pleasurable way of content more easily. During that encourage 

students to be active in this process, and not just mere recipients or hearers, but 

individuals capable of producing knowledge from impounded, creating logical ways 

to learn more easily. We conclude that the use of recreational activities enriches 

lessons, making them before apathetic, students become more curious people, for 

knowledge, the school environment once seen as annoying, it becomes enjoyable, 

more harmonious relationships.  

 

Keywords: Recreational activities, knowledge, learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de jogos lúdicos pode ser considerada como ferramenta 

importante no processo de ensino aprendizagem, pois pode através destes 

alcançarmos um desenvolvimento completo e dinâmico nas áreas cognitiva, 

emocional, linguística, social e motora, e, além disso poderá contribuir de forma 

eficiente na construção da criatividade, na integração das crianças e adolescentes 

inseridas na realidade escolar envolvidas nesse processo, isso o ambiente torna-

se mais atraente, e tendem a estimula-los a participar efetivamente durante todo o 

trabalho realizado, eles ficam mais atentos a tudo o que esta acontecendo 

naquele ambiente, deixando de serem meros receptores, mais tende a 

compreender melhor, devido a curiosidade que é despertada. 

O uso da ludicidade pode ser utilizado como fator de favorecimento das 

relações sociais existentes na sala de aula, como também fora deste contexto e 

tal fato pode se manifestar no jogo, na brincadeira, onde o caráter participativo vai 

sai do plano real para o imaginário de cada um, estimulando o conhecimento, 

deixando de ser apenas uma mera ferramenta, tornando-se essencial, para o 

desenvolvimento, e assimilação de valores que são importantes na socialização 

cotidiana, principalmente para aqueles que tem uma maior dificuldade de 

interação com os colegas, ou de trabalhar em equipe, as atividades realizadas 

com um caráter de brincadeiras, prende mais atenção, e no dia a dia que 

vivemos, onde os indivíduos são sobrecarregados de estímulos com o uso da 

internet, as redes sociais, prender a atenção é mais complicado, o que exigi dos 

docente uma posição no  ambiente escolar, inovador com atividades que fujam a 

rotina tradicional de meros repetidores de conhecimentos, que lotam os quadros 

com textos, que deixam os discentes desestimulados, e sonolentos, oras 

agitados, que tumultuam a aula com conversas paralelas. 

E que ficam alienados do que esta ocorrendo, sem a preocupação do que 

está sendo repassado ser ou não importante. O brincar com o objetivo de ensinar 

não deve ser visto como perda de tempo, por exemplo, ao observarmos as  
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crianças percebemos que elas aprendem melhor brincando, ou seja, se 

desenvolvem mais rapidamente, mais com o passar dos anos as brincadeiras vão 

diminuindo  devido as tarefas cotidianas, e as responsabilidades, e as habilidades 

antes estimuladas pelas jogos ficam estagnadas, e começam a se desenvolverem 

menos. 

“O lúdico é vital para a criança, porém a sociedade racionaliza o tempo 

em função das obrigações do dia a dia, aliado a falta de segurança, espaço, 

inúmeras tarefas e a industrialização do brinquedo faz com que o tempo dedicado 

ao lúdico enquanto meio de produção e desenvolvimento da criança seja 

diminuído.” (BALIULEVICIUS & MACÁRIO, 2006) 

O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através 

do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire 

iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento e da concentração (VIGOTSKY, 1989). 

Para que o ensino de Ciências Naturais se torne significativo, o professor 

precisa deixar de ser o mero informante dos conhecimentos científicos ou o 

grande organizador das classificações biológicas e passar a investigar o que 

pensam seus alunos, a interpretar suas hipóteses, a considerar seus argumentos 

e a analisar suas experiências em relação aos contextos culturais (OLIVEIRA, 

1999). 

Não há momentos próprios para desenvolver a inteligência e outros do 

aluno já estar inteligente, sempre é possível progredir e aperfeiçoar-se. Os jogos 

devem estar presentes todos os dias na sala de aula (RIZZO, 1988). Levando em 

consideração esta afirmativa o uso diário da ludicidade na sala de aula, pode 

ajudar aos alunos a progredirem racionalmente e aperfeiçoar as habilidades 

mentais. 

“... é evidente que os jogos de construção não definem uma fase entre outras, 

mas ocupam, no segundo e, sobretudo, o terceiro nível, uma posição situada a 

meio de caminho entre o jogo e o trabalho inteligente... ( PIAGET APUD RIZZI E 

HAYDT, 1997). 

O uso da ludicidade deve está unido com o processo de ensinar, porque isso 

agiria como forma de motivação para ajudar na aprendizagem, e tal afirmação  
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pode ser afirmada por (MEDNICK,1983), “motivação para o desempenho de uma 

tarefa”. A motivação sem aprendizagem redundará, simplesmente, numa  

atividade à cegas; aprendizagem sem motivação resultará, meramente em 

inatividade, como o sono”.  

As aulas de ciências biológicas com o uso da ludicidade deve ser uma 

alternativa prazerosa de educar, tornando assim as aulas participativas, criativas, 

de fácil entendimento, que proporcione um ambiente descontraído, favorável à 

aquisição do conhecimento, desvinculando-se do ambiente muitas vezes 

enfadonho, de mera transmissão unidirecional, como se os alunos fossem 

marionetes inertes, que em boa parte, detêm-se a leituras do livro didático e de 

atividades, para serem reproduzidas, sem o acréscimo de nenhum outro meio que 

venham a ampliar e favorecer o processo de ensino. 

O presente trabalho foi realizado mediante a curiosidade despertada 

durante o período de estágio que observou-se que os alunos ficavam dispersos 

durante as aulas devido serem monótonas, sem muitas atividades que viessem a 

chamar a atenção e se tornassem divertidas e que fossem adaptadas para 

tornarem os conteúdos de mais fácil entendimento, e que ajudassem os alunos a 

interagirem entre si, principalmente os mais tímidos que tem um dificuldade maior 

pra se relacionarem com os colegas,  e  tem  como  objetivo   estimular o uso de 

jogos didáticos que viabilizem a compreensão e aquisição do conhecimento pelos 

discentes dos conteúdos abordados no ensino de ciências. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CONCEITO 

 

A palavra ludicidade tem sua origem na palavra latina “ludus” que quer 

dizer “jogo”. Se achasse confinada a sua origem, o termo lúdico estaria se 

referindo apenas ao jogo, ao brincar, ao movimento espontâneo, mas passou a 

ser reconhecido como traço essencialmente psicofisiológico, ou seja, uma 

necessidade básica da personalidade do corpo e da mente no comportamento 

humano, as implicações das necessidades lúdicas extrapolaram as demarcações 

do brincar espontâneo de modo que a definição deixou de ser o simples sinônimo 

de jogo. O lúdico faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana, 

trabalhando com a cultura corporal, movimento e expressão (ALMEIDA, 2006). 

A educação pela via da ludicidade propõe-se a uma nova postura 

existencial, cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando, inspirado 

numa concepção de educação para além da instrução. E para isso é necessário 

uma técnica pedagógica realizada na sala de aula que seja voltada para o 

emprego do lúdico, nas atividades realizadas no âmbito escolar. (SANTOS, 2001) 

“O professor precisa, fundamentalmente, possuir conhecimentos de 

caráter didático, embora filtrados pela prática, isto é, ele deve ser capaz de refletir 

sobre esses conhecimentos didáticos, elucidado pela avaliação das suas próprias 

praticas”. (ANDRADE E SÁ, 1992) 

O jogo é um fator didático altamente importante; mais que um 

passatempo, ele é um elemento indispensável para o processo de ensino 

aprendizagem. Educação pelo jogo deve, portanto, ser a preocupação básica de 

todos os professores que tem intenção de motivar seus alunos ao aprendizado. 

(TEIXEIRA, 1995) 

(...) o lúdico traz, muitas vezes, em si uma relação entre o prazer e dor, 

alienação e emancipação, liberdade e opressão. A criança, o jovem e mesmo o 

adulto, ao se entregarem a uma atividade lúdica, entram em contato consigo  
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mesmos, com suas experiências de vida e com situações de descoberta do 

mundo. (PORTO, 2002) 

Participar de uma experiência lúdica em diferente do que vivencia-la 

sozinha, por meio de jogos a criança constrói conhecimento sobre o mundo físico 

e social, desde o período sensório-motor até o período operatório formal. 

(PIAGET, 1975). 

Podemos citar algumas razões para fazermos o uso de ferramentas 

lúdicas no processo de ensino (TEIXEIRA, 1995): 

Os recursos lúdicos correspondem naturalmente a uma satisfação interior, 

pois o ser humano apresenta uma tendência lúdica; 

a) o prazer e o esforço espontâneo são elementos fundamentais na 

constituição das atividades lúdicas; 

b) as atividades lúdicas mobilizam esquemas mentais, estimulando o 

pensamento e o senso crítico; 

c) as atividades lúdicas integram e acionam as esferas motoras, 

cognitivas e a afetiva dos seres humanos. 

Os jogos criam interesse quando postos em prática com finalidade e com 

eficiência, podendo se tornar a moldura na qual se desenvolvem todas as outras 

atividades (BRANDES E PHILIPS, 1977). 

“o lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da 

mente, fazendo parte das atividades essenciais da dinâmica humana 

caracterizada por ser espontânea, funcional e satisfatória” (FEIJÓ, 1992). 

A ludicidade gera “ações vividas e sentidas, não definíveis por palavras, 

mas compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia. pela imaginação e 

pelos sonhos que se articulam com materiais simbólicos” (SANTIN, 1994). 

O jogo pedagógico ou didático é aquele fabricado com o objetivo de 

proporcionar determinadas aprendizagens, diferenciando-se do material 

pedagógico, por conter o aspecto lúdico (CUNHA, 1988), e utilizado para atingir 

determinados objetivos pedagógicos, sendo uma alternativa para se melhorar o 

desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de difícil aprendizagem 

(GOMES ET AL, 2001). 
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Levando isso em consideração o professor ao utilizar a ludicidade, ele 

deve estar muito atento para que durante esse trabalho não perca o foco, pois 

tem que ter bem claro os aspectos que pretende alcançar. 

 “a aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o 

individuo já maturo, diante de uma situação – problema sob a forma de uma 

mudança de comportamento em função da experiência” (COELHO 2002) 

A concepção tradicional considera a criança como um recipiente vazio 

que deve o professor enchê-lo. A partir de 1930, desenvolve-se a questão 

interacionista representada pelo construtivismo. Sob esta ótica surge a 

importância do simbólico enquanto processo de aprendizagem, neste inclui-se o 

brinquedo. Brincar é natural e faz parte do desenvolvimento humano. 

O faz de conta mostra a realidade e são formas encontradas pela criança 

de assimilar, atuar e mudar, contribuindo para seu desenvolvimento psíquico. 

(RODRIGUES 1999). 

O lúdico é considerado prazeroso, devido a sua capacidade de absorver o 
indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. (WINNICOTT, 
1995). 

Mesmo as crianças com dificuldades na leitura e escrita, podem 
desenvolver-se em outras áreas do conhecimento. 

As áreas de interesse da criança devem ser estimuladas para 

desenvolver sua autoestima. Crianças com dificuldade para ler e escrever, tem 

geralmente habilidades para a música, pintura, Matemática, Ciências e cabe ao 

professor reforçar, auxiliando a utilizar com meio de compensar suas limitações. 

(SIMPSON, 1973) 

 

[...] No contexto cultural e biológico as atividades são 

livres, alegres e envolve uma significação. É de 

grande valora social, oferecendo possibilidades 

educacionais, pois, favorece o desenvolvimento 

corporal, estimula a vida psíquica e a inteligência, 

contribui para a adaptação ao grupo preparando para 

viver em sociedade, participando e questionando os 

pressupostos das relações sócias. 

(KISHIMOTO1994).  
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O uso da ludicidade na sala de aula cria um ambiente extrovertido, otimista, 

que promovem uma carga emocional, que com determinada motivação produzem 

satisfação e alegria. 

O lúdico é um instrumento de desenvolvimento da linguagem e do 

imaginário, como um meio de expressão de qualidades espontâneas ou naturais 

da criança, um momento para observar a criança que expressa através dele sua 

natureza psicológica e suas inclinações. Brincando a criança ela desenvolve a 

dicção e também a imaginação. (KISHIMOTO, 1994) 

As atividades lúdicas são carregadas de um valor que almejam um 

objetivo que vai além do simples brincar, mas que idealizam planos intelectuais, 

ativando o desempenho neurológico e operacional.  

 

Através do lúdico e de sua história são recuperados 

os modos e costumes das civilizações. As 

possibilidades que o ele oferece à criança são 

enormes: é capaz de revelar as contradições 

existentes entre a perspectiva adulta e a infantil 

quando da interpretação do brinquedo; travar contato 

com desafios, buscar saciar a curiosidade de tudo, 

conhecer; representar as práticas sociais, liberar 

riqueza do imaginário infantil; enfrentar e superar 

barreiras e condicionamentos, ofertar a criação, 

imaginação e fantasia, desenvolvimento afetivo e 

cognitivo. (FEIJÓ, 1992) 

 

A ludicidade não envolve apenas jogos, propriamente dito, mas a 

metodologia que o professor vai utilizar para repassar os conteúdos de forma que 

fiquem mais atraentes as aulas, ou seja, o modo como ele vai ensinar, o que pode 

ser, através de dinâmicas, música, filme.  

Com o lúdico os discentes, trilharam novos caminhos, não tem regras 

impostas para apreensão, pois será de uma forma muita individualizada, como 

cada um criará uma sequencia lógica com a imaginação, agregando os fatores 

reais com os ilusórios.  
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O lúdico se baseia na atualidade, ocupa-se do aqui e 

do agora, não prepara para o futuro inexistente. 

Sendo o hoje a semente de qual germinará o 

amanhã, podemos dizer que o lúdico favorece a 

utopia, a construção do futuro a partir do presente. 

(ALVES, 1987) 

“A utilização do jogo potencializa a exploração e a 

construção do conhecimento, por contar com a 

motivação interna típica do lúdico” (KISHIMOTO, 

1996). Isso porque quando há o envolvimento com o 

lúdico, a imaginação também toma de conta, o que 

deixa as atividades mais agradáveis e interessantes, 

ou seja, sai um pouco do real para o espaço 

imaginário. 

 

O autor KISHIMOTO, 1992, também destaca duas funções essenciais 

para o jogo, enquanto participante do processo pedagógico, a função lúdica e a 

função educativa, mas ressalta que estas funções devem estar muito bem 

equilibradas, pois o desequilíbrio entre as mesmas pode estabelecer a 

predominância do jogo sobre o ensino ou ainda do ensino sobre o lúdico, ou seja, 

o prazer, sacrificando de alguma maneira as duas perspectivas. 

 Para isso, o professor, ele deve ter objetivos bem claros, sobre o que ele 

pretende atingir com o jogo, e como realizar, para que não tenha frustrações 

futuras. 

Nesta perspectiva, o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um 

conteúdo didático específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica para a 

aquisição de informações (KISHIMOTO,1996). 

O emprego do lúdico é mais um meio para facilitar, ou intermediar o 

conhecimento, tornando mais acessível de uma maneira menos rígida, fazendo 

que o ensino seja mais fácil para ser aceito pelos alunos e eles aprendam mais 

rápido. 

“A criança que joga acaba desenvolvendo suas 
percepções, sua inteligência, suas tendências à 
experimentação, seus instintos sociais” (PIAGET, 
1972), a capacidade mais aguçada, devido os  
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estímulos provocados pelo jogo, isso é, o 
desenvolvimento mental da criança fica mais aflorado. 

 

“O jogo é uma das formas mais comuns de comportamento durante a 

infância e altamente atrativa e intrigante para os investigadores interessados nos 

domínios do desenvolvimento humano, educação, saúde e intervenção social.”  

(NETO, 1997), percebemos isso, quando olhamos as crianças elas tentam 

incorporar o ato de brincar a qualquer atividade que estejam fazendo. 

Quando a criança joga ela tem a oportunidade de desenvolver as 

capacidades que são necessárias à vivência social e a realização das tarefas 

cotidianas como a afetividade, a concentração, a psicomotricidade e a atenção. 

Brincando ela aprende também a respeitar as regras, aprende a compartilhar e a 

esperar por sua vez na brincadeira e interagir em grupo, em especial os que são 

tímidos, o jogo os ajudar a relacionarem com os colegas. 

“Ao tratar da vivência lúdica no contexto escolar, percebemos que os 

limites e possibilidades para sua concretização estabelecem relações com as 

concepções de homem, de sociedade, de mundo que fundamentam o projeto 

político-pedagógico da instituição e de seus professores.” (BUSTAMANTE, 2004). 

 

“mesmo que a escola se utilize de ferramentas as 

quais dificultem e limitem as manifestações lúdicas, 

estas vão estar sempre presentes, até mesmo como 

forma de resistir ás coações apresentadas neste 

contexto." (BUSTAMANTE, 2004). Infelizmente, 

algumas escolas ainda não aderiram a essa proposta 

de ludicidade, mesmo assim os alunos, em alguns 

momentos, fazem uso mesmo de forma que não seja 

como forma de aprender, mais como descontração, 

para amenizar o ambiente de certa forma cheio de 

regras impostas, o que a torna o ambiente enfadonho. 

   

A escola continua a encarar o comportamento lúdico, a criatividade e a 

espontaneidade como fatos alheios ao seu contexto, não enfatizando o valor da 

forma de agregar o conhecimento cultural, social e as habilidades dos alunos, 

para atingirem o objetivo traçado que é o alcance do aprendizado, cultura anterior  
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da criança, a qual está presente em todos os momentos de sua formação, de 

forma muito marcante durante o processo de escolarização” (SCHWARTZ, 1998). 

A escola deveria usá-la como ferramenta de suporte, isso porque mediante o jogo 

didático, vários objetivos podem ser atingidos, 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  os laços de amizade e afetividade); 

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

desfio e mobilização da curiosidade) e criatividade. (MIRANDA, 2001) 

Portanto, os alunos ficam mais motivados para aprender com a utilização 

do lúdico, no entanto, essa ferramenta ainda não esta tão incorporada na rotina 

das disciplinas como deveria. E pode acarretar numa perda considerável, pois 

habilidades podem esta sendo pouco aprimorada, por falta de o docente estimula-

las corretamente, nos alunos. 

A atividade lúdica é o obrigatório das atividades intelectuais da criança, 

sendo por isso, indispensável a pratica educativa. E, pelo fato de o jogo ser um 

meio tão poderoso para a aprendizagem das crianças que em todo lugar onde se 

consegue transformar em jogo a iniciação a leitura, ao cálculo ou à ortografia, 

observa-se que as crianças se apaixonam por essas ocupações, geralmente tidas 

como maçante (AGUIAR, 1998). 

Ao observarmos as crianças elas ficam mais atraídas quando a atividade 

que elas estão desenvolvendo, seja envoltas por algum aspecto lúdico. Por 

exemplo, ao ler um livro para uma criança, o leitor incorporar as vozes, fazerem 

gestos como se fossem os personagens, elas ficam mais atentas e se envolvem 

no contexto da leitura, e após algum tempo o leitor pedir que a criança que ouvir 

lhe contar a história, ela irá criar todo um cenário imaginário. Como ela apreendeu 

aquela história. 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006):  

“o jogo oferece o estímulo e o ambiente propício que 

favorece o desenvolvimento espontâneo e criativo 

dos alunos e permite ao professor ampliar o  
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conhecimento de técnicas ativas de ensino, 

desenvolver capacidades pessoais e profissionais 

para estimular nos alunos a capacidade de 

comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova 

maneira, lúdica, prazerosa e participativa de 

relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma 

maior apropriação dos conhecimentos envolvidos”.  

“Enquanto joga o aluno desenvolve a iniciativa, a imaginação, o 

raciocínio, a memória, a atenção, a curiosidade e o interesse, concentrando-se 

por longo tempo em uma atividade (FORTUNA, 2003).” Ou seja, durante o jogo o 

aluno se envolve mentalmente e emocionalmente, racionalizando maneiras que 

venham a “ganhar” o jogo, que no contexto escolar é o resultado é o 

conhecimento. 

“O jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo didático 

especifico resultando em um empréstimo da ação lúdica para a compreensão de 

informações (KISHIMOTO, 1996).” Ao repassar um conteúdo, com o uso do 

lúdico, este é utilizado para facilitar a aprendizagem, o que faz com que se torne 

de mais fácil assimilação.  

Por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, entendemos que o jogo é 

uma importante estratégia para o ensino e a aprendizagem de conceitos abstratos 

e complexos, favorecendo a motivação interna, o raciocínio, a argumentação, a 

interação entre alunos e entre professores e alunos. (CAMPOS, BORTOLOTO e 

FELICIO, 2003). 

É importante que o professor venha a trazer para a sala de aula, as 

vivências do dia-a-dia do aluno, oportunizando para eles percebam pontos 

necessários da disciplina para a aplicação na realidade que ele vivencia. 

O despertar para o valor dos conteúdos das temáticas trabalhadas é que 

fazem com que o sujeito aprendiz tenha prazer em aprender. Estes conteúdos 

dever ser despertados pelo prazer de querer conhece-los e entende-los.  

Para isso é necessário que os professores façam adesão para o uso da 

ludicidade, como forma de sensibilizar o discente, para que com o uso de 

atividades interativas estimulem o desejo pela a curiosidade pelo aprender os 

conteúdos que estão sendo ministrados. 
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Os jogos ou brinquedos pedagógicos são desenvolvidos com a intenção,  

explícita de provocar uma aprendizagem significativa, estimular a construção de 

um novo conhecimento”. (ANTUNES, 2002). 

Pode utilizar também como ferramenta lúdica a música, que é uma 

sucessão de sons e combinação de sons organizados de modo a exercer uma 

impressão agradável ao ouvido e sua impressão à inteligência é ser 

compreensível…( GARDNER, 1994) 

A música também deve ser associada aos conteúdos que estão sendo 

repassados, pois estas associação poderá a ajudar os alunos a fazerem as 

relações entre a música e a temática abordada, ao ouvirem lembrarão do foi 

vistos, pois estarão sendo estimulados cognitivamente, fazendo associação a da 

música com as informações estudadas. 

A ludicidade, apesar de diversão e prazer, é uma possibilidade muito rica 

de aprendizado, com inúmeras potencialidades para se desenvolver habilidades, 

competências (PERRENOUD, 2000). 

Se analisarmos a relação de não-seriedade (e descompromisso) do jogo, 

isso não significa que o jogo não é sério, pelo contrário, muitas formas de jogo 

são extremamente sérias: “a seriedade procura excluir o jogo, ao passo que o 

jogo pode muito bem incluir a seriedade” (GALLARDO, 1998).  

Ao refletirmos sobre tais afirmações percebemos que a ludicidade ela visa 

não, somente, o simples brincar, mais tem por objetivo ensinar uma coisa que 

deve ser levado a sério, mais com um ar mais amenos, meio que 

descompromissado, sem que o que está sendo ensinado seja levado como uma 

obrigação, mais de forma agradável. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em escolas municipais de Beneditinos, como 

Unidade Escolar Lucílio Albuquerque, Av. Presidente Vargas, Bairro Centro, 

totalizando 28 alunos, Unidade Escolar São Benedito, Avenida Lídia de Alencar 

Magalhães, Centro, 60 alunos – ambas da zona urbana de Beneditinos, e 

Unidade Escolar José Pinheiro de Viveiros, localidade Cedro, 43 alunos, Escola 

Antonio dos Santos, localidade Buriti Alegre, 24 alunos, Escola Boaventura 

Pereira, localizada no Bandarra, 23 alunos estas são localizadas na zona rural de 

Beneditinos. 

 

 

 

Nesta pesquisa procurou-se analisar e refletir o lúdico como método 

pedagógico e de que maneira poderia contribuir de modo positivo na aquisição do 

saber e do facilitar o entendimento dos alunos nas salas de aulas de ciências e o 

mais notável como estes poderiam tornar-se mais participantes do decorrer das 

aulas, estimulando a curiosidade, e o interesse para o que estava sendo exposto, 

deixando mais atrelados a que estava ocorrendo naquele momento, que eles 

viessem a sentir prazer, a ponto de quererem que a aula durasse mais tempo, 

enfim que o uso da ludicidade poderia ajudar no processo educativo. 
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1ª Etapa da pesquisa  

a) Observação das aulas 

O trabalho iniciou-se através da observação da aula dos professores nas 

escolas escolhidas para o trabalho de pesquisa, pra ver a metodologia utilizada 

nas aulas de ciências. 

Em todas as aulas observadas não foi observado o uso de atividades 

lúdicas, e os conteúdos eram abordados de forma convencional, utilizando o 

quadro branco, e o livro didático como ferramenta de apoio e leitura do conteúdo, 

e em outras, escrito no quadro negro e com giz, esse tipo de quadro ainda muito 

comum nas escolas de zona rural.  

Após o termino das observações das aulas nas escolas escolhidas para a 

pesquisa, foi repassado um folha que continha a seguinte indagação para os 

alunos o qual eles deveriam responder. 

A indagação feita para todos os alunos das salas observadas era:  

 

01) Gostam de aulas repassadas de forma tradicional, como foi 

exposta? 

Ao entregar esse questionamento, foi explicado como era a forma 

tradicional de aula, ou seja, sem utilização de brincadeiras, e nem outros métodos 

como utilização de músicas, vídeos ou exposição de aulas com a utilização de 

slides. Ministradas somente com a aula expositiva do conteúdo pelo professor e a 

leitura do livro didático. Utilizando apenas o quadro, e as informações que os 

professores repassavam.  

Foi aplicado dois questionários, o primeiro continha apenas 1 pergunta, 

acima citada, e o segundo questionário continha 5 perguntas direcionadas aos 

alunos e 2 realizadas aos professores. E como segue anexo a este trabalho de 

pesquisa. 

Ao total foram 178 alunos da rede municipal de ensino de Beneditinos, 

que responderam os 2 dois questionários aplicados em sala de aula, todos de 4ºe 

5 ano das séries iniciais do ensino fundamental.  

 

2ª ETAPA DO TRABALHO DE PESQUISA 

Foram ministradas as aulas durante um mês nas escolas municipais, 

todas utilizando de atividades lúdicas abordando conteúdo, previsto no 

planejamento escolar, cedido pelos professores tutores da disciplina de ciências.  

1ª Aula: Conteúdo trabalhado era sobre células 

Antes de iniciar a abordar o conteúdo, foi feita uma dinâmica para que 

houvesse uma interação com a turma, e a dinâmica escolhida foi a do Amor e 

vida; Depois da dinâmica deu-se início a abordagem do conteúdo, e nesta aula  
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foram utilizados vídeos sobre células e seus componentes básicos, pesquisados 

na internet, no site do You tube, e o vídeo: Célula em 3D. 

2ª Aula: continuando a discussão sobre o conteúdo de citologia, foi 

utilizado a música Cidadão de Zé Geraldo, (Terceiro mundo, 1979) utilizada para 

discuti a ideia de assim como prédio é constituído de pequenas partes(estrutura, 

ferro, tijolos, cimento) com a célula, que também é constituída  de partes 

menores, mas também importantes. Foi utilizado também nessa aula 2 maquetes 

1 da célula vegetal e a outra célula animal e seus componentes básicos, 

confeccionados com caixa de transporte de pizza, para fazer a membrana 

plasmática e parede celular, que serviu também como suporte para as outras 

estruturas, com isopor revestindo o fundo da caixa, gel de cabelo, simulando o 

citoplasma, e os componentes internos, como núcleo foi confeccionado com bola 

de isopor, pintado com tinta guache, e massa de modelar para fazer estruturas 

como mitocôndrias, e ribossomos, e os complexo de golgi foi feito com linha de lã.  

3ª Aula: Após os alunos terem estudado os componentes das células, 

eles foram ver como é a célula vista com a utilização de um microscópio, para 

aula foi pedido a biomédica de Laboratório Municipal de Beneditinos, que 

explicasse o que era o microscópio e para que servia, e realizou o esfregaço na 

lâmina de células coletadas da cavidade bucal , de um dos alunos de cada grupo. 

Sendo que todos os alunos utilizaram batas e luvas, para esta aula, e todos que 

iam vendo as células com o auxilio do microscópio, eles desenhavam em uma 

folha, para identificar após os componentes. 

4ªAula: Conteúdo abordando a temática: Água e sua importância para a 

vida no planeta. 

Nesta aula foram utilizados vídeos que mostravam a importância da água 

para manutenção da vida na Terra, como também a importância de economiza-la 

no dia-a-dia, os vídeos foram pesquisas no You tube, como o vídeo educativo 

Preservação da água e o vídeo Planeta Terra, planeta água, e após os vídeos 

realizado, grupo de discussão para ver o que haviam entendido sobre o conteúdo 

estudado. Foi utilizada a dinâmica da casa, parede e terremoto, pra mostrar a 

importância que a água tem em nossa vida, assim como uma casa. 

5ª Aula: Conteúdo foi o corpo humano; Antes do início de ministrar o 

conteúdo, foi realizado uma dinâmica que objetivava que os alunos aprendessem 

a trabalhar em equipe, a dinâmica escolhida foi a da Máquina registradora.  

Para essa aula sobre o Sistema reprodutor masculino e feminino, e expor 

temas transversais como gravidez na adolescência e DSTs, e métodos 

contraceptivos, foi realizado uma palestra com uma profissional da área da saúde, 

utilizou slides, cartazes, e alguns mostruários de contraceptivos (camisinhas 

femininas e masculinas, pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte, 

contraceptivo injetável, além do DIU e diafragma), material  liberado pela  
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Secretaria de Saúde Municipal, tal tema muito importante para os alunos, pois o 

município tem um numero considerável de adolescentes que engravidam 

precocemente (9 a 14 anos de idade), além de estarem susceptíveis  às DSTs, a 

profissional explicou todos os itens exposto. 

6ª Aula: Ainda trabalhando o tema corpo humano aparelho reprodutor, foi 

repassado o filme: A tempestuosa Adolescência, que mostrava bem as 

modificações que ocorrem no corpo dos meninos e meninas.  

Em todos os conteúdos os alunos foram avaliados através de provas, 

aplicados pelo professor tutor da disciplina de ciência, para saber se havia 

ocorrido aprendizagem dos conteúdos ministrados. 

 

3ª Etapa 

 Nesta etapa do trabalho de pesquisa com os resultados das avaliações 

feitas pelos professores da ciencias, foi realizado o 2º questionário aos alunos, 

este inclui também a observações dos professores e as opiniões sobre o que 

pensavam desta metodologia utilizando atividades lúdicas no repasse dos 

conteúdos. Para os alunos foram realizados 5 perguntas direcionadas aos alunos 

e 2 direcionadas aos professores que ministravam a disciplina de ciencias nas 

escolas municipais. 

No segundo questionário, perguntava-se para os alunos o que pensavam 

sobre as aulas ministradas com uso de atividades lúdicas, através das dinâmicas, 

maquetes, músicas, desenhos animados (vídeos sobre a água, selecionado do 

you tube), filme, e utilização de Datashow.  Se o conteúdo abordado ludicamente 

ficou mais fácil de entenderem?   Costumavam ter muitas aulas assim, com uso 

de ludicidade?   Gostariam que outros conteúdos fossem trabalhados com o uso 

do lúdico? E a aula apresentada ludicamente poderia melhorar mais? Caso 

respondessem sim, que dessem sugestões.  

Ao professor fiz os seguintes questionamentos: O que pensam sobre o 

uso da metodologia lúdica em sala de aula? O conteúdo havia sido bem 

trabalhado pelo acadêmico que realizou o trabalho de pesquisa? 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atividade pedagógica com o uso da ludicidade foi pensada para os 
alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Beneditinos, após dois 
meses de observação de estágio supervisionado, nas disciplinas de ciências, em 
que observou que as aulas eram ministradas sem o uso de qualquer metodologia 
que viesse a tornar a disciplina atraente, que estimulasse os alunos a serem 
participativos, mas indivíduos alienados, e repetidores das informações que  
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estavam presentes no livro didático, algumas salas de aulas eram de muita 
baderna.  

Tanto alunos como os professores na maioria das vezes, apenas uma 
transcreviam o conteúdo que continha no livro, para o quadro para que fossem 
anotados pelos alunos. 

No primeiro questionamento, se eles gostavam de aulas ministradas 
apenas com o uso do livro didático e transcrito o resumo no quadro, ou exposto 
oralmente apenas pela leitura do professor e deles.  

Os resultados obtidos neste questionamento, os 178 alunos avaliados, 
responderam que não gostavam e que a aula era maçante, que os deixavam 
desmotivados. 

Com base nas respostas, que demonstrou uma insatisfação por parte dos 
alunos pela metodologia utilizada em sala, foram trabalhados conteúdos que 
estavam previstos no planejamento escolar do professor da disciplina de ciências, 
só que desta vez, utilizando como ferramentas didáticas dentro da sala de aula, 
dinâmicas, slides, maquetes, música, vídeos e filmes que tinham a ver com o que 
estava sendo estudado. 

Observou-se que durante as aulas ministradas com atividades lúdicas, os 
alunos foram ativos e participativos, fazendo perguntas sobre o conteúdo que 
estava sendo trabalhado. Baseado nisso é visto a importância que o lúdico pode 
acrescentar no processo de ensino aprendizagem, ao aumentar a capacidade de 
curiosidade e prazer, durante a aula. 

De acordo com a interrogativa colocada para os alunos se tinham gostado 
da aula com o uso da metodologia lúdica, todos responderam que sim, aceitação 
de 100%.  

Para corrobora com esta pesquisa podemos citar que: “o lúdico viabiliza 
uma série de aprimoramentos em diversos âmbitos dos desenvolvimentos, 
cognitivo, motor, social e afetivo. Através do brincar a criança inventa, descobre, 
experimenta, adquire habilidades, desenvolve a criatividade, auto-confiança, 
autonomia, expande o desenvolvimento da linguagem, pensamento e atenção”. 
(DIAS, 2013) 

Notamos, que durante a aula com uso de ludicidade, o ambiente da sala 
de aula, tornou-se um local mais amistoso, onde houve uma interação entre 
docente e alunos, até os mais tímidos participaram das dinâmicas, a aula teve 
mais interação, e menos bagunça. Os alunos ficaram mais atentos, e não se 
ausentaram da sala, participaram o tempo todo.  

É preciso suprir as necessidades de aprendizagem com o uso de 
métodos que explore o lado participativo dos alunos, durante as aulas, como 
forma de eles interagirem com o que esta acontecendo durante as aulas. 

Quanto à exposição do conteúdo ludicamente, se havia facilitado o 
entendimento todos 178 também responderam que sim, equivalendo a 100%. 

“Por meio, da sua dinamicidade, o lúdico proporciona além de situações 
prazerosas, o surgimento de comportamentos e assimilação de regras sociais”. 
(DIAS, 2013) 

Através do uso de atividades lúdicas, durante o processo de ensino, 
facilita-se a forma como os alunos podem apreender o que está sendo repassado. 
Em vista, ao aspecto lúdico que está envolvido o conteúdo, faz-se com que os 
alunos se interessem, e os temas estudados, visto anteriormente como difícil, fica  
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compreensível. Porque eles começam a dar novos significados, e estas 
significações favorecem a aprendizagem. 

Para tal afirmação, podemos mencionar que, “o lúdico ajuda a 
desenvolver seu intelecto, tornando claras suas emoções, angústias, ansiedades, 
reconhecendo suas dificuldades, proporcionando assim soluções e promovendo 
um enriquecimento na vida interior da criança”. (DIAS, 2013)  

Em relação ao questionamento realizado aos alunos, se tinham muitas 
aulas com uso da ludicidade, pode-se observar no gráfico abaixo: 
 

Gráfico 1 - Aula com uso da ludicidade 
 

. 
,  

Analisando-se o gráfico podemos perceber que dos 178 alunos 
entrevistados, 27 alunos responderam que às vezes tinham aulas com o uso de 
ludicidade, o equivalente a 15%; 60 alunos que responderam que sim tinham 
muitas aulas usando esta ferramenta lúdica, o correspondente a 34%; e 91 alunos 
responderam que não tinham aulas com uso atividades lúdicas, que corresponde 
a 51%. Ou seja, a inclusão da ludicidade em sala de aula não é tão utilizada como 
poderia ser. 

E levando esses dados em consideração, percebemos que os 
professores devem repensar seu trabalho pedagógico, como forma de enriquecê-
lo e ajuda-los a atingir objetivos por eles estabelecidos em seu planejamento de 
aulas.  

Para que a prática da brincadeira se torne uma realidade na escola, é 
preciso mudar a visão dos estabelecimentos a respeito dessa ação e a maneira 
como entendem o currículo. Isso demanda uma transformação que necessita de 
um corpo docente capacitado e adequadamente instruído para refletir e alterar 
suas práticas. Envolve, para tanto, uma mudança de postura e disposição para 
muito trabalho. (CARNEIRO E DODGE, 2007) 

 
 

34% 51% 

15% 

Sim

Não

As vezes
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Quando os discentes foram questionados se gostariam que todos os 

conteúdos de ciências fossem trabalhados ludicamente, os 178 alunos 
responderam que sim. 

Isso se deve ao fato de aulas trabalhadas ludicamente, favorecerem que 
disciplinas consideradas complexas, em parte por não ser entendidas, tornam-se 
mais simples, devido despertarem o prazer de o aluno conhece-las com mais 
obstinação, com o desejo de aprenderem. 

Para colaborar com este trabalho podemos referir “que as estratégias de 
ensino tradicionais têm pouco efeito na aquisição conceitual dos estudantes”.  
(BANET E AYUSO, 2000). Por isso, se faz necessário que as práticas 
pedagógicas sejam modificadas através de novas metodologias de ensino.  

 

 Quanto à indagação, se as aulas de ciências ministradas com o auxilio das 
atividades lúdicas poderia melhorar? 
 
Gráfico 2 - Melhoras nas aulas com ludicidade 

 
 

Diante da análise dos dados colhidos, mostrou que 74 alunos 
responderam que sim, equivalente a 42% e justificaram dizendo que a aula 
poderia demorar mais tempo, e que todas as outras disciplinas poderiam utilizar 
também como maneira de facilitar os conteúdos para eles aprenderem mais 
facilmente, e. 104 responderam que não (58%), que a forma como havia sido 
desempenhado as temáticas de ciência, estava bom e não precisava ter 
acréscimos ou melhoras, pois as forma como foi executado o trabalho tinha 
facilitado o entendimento. 

Trabalhar com o lúdico em sala de aula, todo conteúdo ele deve ser 
pensado, de acordo com os objetivos que o professor pretende atingir, e cada 
conteúdo novos jogos podem ser pensados e utilizados, a prática deve sempre 
ser revista, e modificada, até porque as dificuldades de um conteúdo para outro 
são diferentes. E as exigências de aprendizagem também. 

 

42% 

58% Sim

Não
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A associação do lúdico com a prática pedagógica deve, conter metas 

claras, pois tem por finalidade chamar a atenção dos alunos, para que estes 
façam conexões do jogo com o que está sendo ensinado. Pois a confusão de 
objetivos pode gerar o fracasso do trabalho, caso o aluno não seja motivado como 
pretendia que ficasse. 

Para os 5 professores de ciências, sobre o que pensavam dessa 
metodologia utilizando a ludicidade dentro de sala de aulas, dois responderam 
que esta metodologia veio para enriquecer e facilitar as aulas da disciplina 
ministrada, os outros três dizem conhecer e acharem interessante, mais é muito 
trabalhoso, ter que elaborar uma atividade diferenciada a cada aula. 

Para corroborar com os dados desse estudo, podemos levar em 
consideração o que (SCHULTZ, ET AL). cita em um trabalho intitulado como: A 
ludicidade e suas contribuições na escola, em que os professores têm muito 
presente aquela ideia de passatempo, de “joguinhos”, não dando tanto valor a sua 
importância para a aprendizagem, tem a preocupação em vencer os conteúdos e 
não tanto de proporcionar atividades diferenciadas aos seus alunos. Por um lado, 
entende-se a pressão que o professor sofre para que  

os conteúdos, sejam vencidos em um curto período de tempo, vindo essa da 
sociedade, dos sistemas de ensino, dos pais, mas os alunos ficam a desejar um 
ensino que lhes agrade e que realmente os faça aprender. 

Alguns professores são prisioneiros da ideia de quantidades de conteúdos 
que devem ser ministrados e não como devem ser trabalhados, ou seja, a 
qualidade com que estão sendo repassados para os alunos e se estes estão 
aprendendo realmente, ou são apenas repetidores.    

E quanto ao trabalho realizado pelo acadêmico, todos responderam que o 
mesmo havia aplicado bem o uso da ludicidade em sala de aula, durante a 
ministração de conteúdos de ciências, pois obteve boa de aceitação por parte dos 
discentes, o que sugere dizer que essa ferramenta didática possibilitou a 
aprendizagem dos conceitos presentes conteúdo trabalhado. 

E isso também pode ser notado em outro trabalho de pesquisa que 
quando bem trabalhado uma temática em sala de aula, ludicamente, a autora 
(MICHELE, 2009), comenta que: de acordo com as professoras e com os 
resultados observados a utilização de atividades lúdicas proporciona um melhor 
desempenho e envolvimento das crianças nas atividades realizadas. Quando 
existe a aplicação de atividades sem suporte lúdico é necessário um maior 
esforço para alcançar a atenção dos alunos e para obter um retorno sobre o 
conteúdo com que se desejou trabalhar.  

 O retorno sobre o conteúdo pode ser mais facilmente alcançado quando 
este é trabalhado com ludicidade, pois a atenção do aluno pode ser mais 
facilmente atraída, e com isso a melhoria do desempenho na realização das 
atividades e participação por parte dos discentes, durante as aulas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos acreditamos que a aplicação dos jogos 

lúdicos nas aulas de ciência é uma boa ferramenta para a maior assimilação dos 

conteúdos trabalhados, sendo uma boa tática de auxilio para o ensino de ciência. 

É importante ressaltar que os jogos não substitui nenhum outro método de ensino, 

nossa proposta é a aplicação dos jogos como um auxílio didático e atrativo para 

as aulas sobre conteúdos abordados em ciências.  Ficou claro como os jogos 

facilitam o processo de ensino-aprendizagem contribuindo ainda para o 

desenvolvimento social dos estudantes, aprimorando o espirito de trabalho em 

equipe e a capacidade de lidar com regras e limites. Que desperta a curiosidade e 

a atenção ao que está sendo repassado aos discentes e que estes ficam durante 

as aulas, mais participativos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cabe explicar que este trabalho não finaliza-se aqui, mas é um estudo 
inacabado que precisa de melhorias. Em relação aos professores, eles devem 
apenas se deter que ao utilizar a ludicidade dentro de sala de aula, o mesmo deve 
especificar o que pretende ensinar a seus alunos com aquela atividade, como ela 
será realizada, para que não venha a ocorrer bagunça, e o processo de ensino 
aprendizagem não fique prejudicado.  

Em relação aos professores todos alegaram saber da importância de se 
trabalhar com uso da ludicidade, como uma ferramenta de auxilio no ensino, mais 
infelizmente poucos se utilizam dela para ensinar, principalmente por demandar 
um tempo, e trabalho. 

Portanto, os professores que forem utilizar jogos lúdicos na sala de aula 
devem ter seus objetivos bem claro, os quais querem atingir, para que não venha 
sofrer aborrecimentos, e que esclareçam aos alunos que exponham suas dúvidas 
sobre os conteúdos que estejam sendo trabalhados, com o intuito de encontrar 
formas lúdicas de manejá-los de maneira que eles aprendam mais facilmente.  
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1º Questionário aplicado aos alunos 

01 Gostam de aulas ministrada de forma tradicional? 

  



 

2º Questionário aplicado aos alunos depois da utilização de jogos lúdicos 

em sala de aula 

01 Gostaram da aula com o uso da metodologia lúdica? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

02 O conteúdo abordado ludicamente ficou mais fácil de entenderem?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

03 Costumavam ter muitas aulas assim, com uso de ludicidade?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) As vezes 

04 Gostariam que outros conteúdos fossem trabalhados com o uso do lúdico? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

05 E a aula apresentada ludicamente poderia melhorar mais? Caso 

respondessem sim, que dessem sugestões. 

(   ) Sim 

Sugestões:________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(   ) Não  

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

01 O que pensam sobre o uso da metodologia lúdica em sala de aula?  

02 O conteúdo havia sido bem trabalhado pelo acadêmico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maquetes utilizadas nas aulas de citologia 

 

Célula procariótica 

 

 

Célula animal 

 

 

 

 



 

 

Maquetes utilizadas nas aulas de citologia 

 

Célula vegetal 

 

 

Escola Unidade Escolar Lucilio Albuquerque 



 

 

Escola São Benedito 

 

 

 

Escola São Benedito 

 



 

 

Escola São Benedito 


