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O objetivo do presente estudo foi analisar os limites e possibilidades da ludicidade no Ensino de

Ciências como um recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem, em um Colégio

Estadual de Jequié/BA. O uso da ludicidade no ensino é uma estratégia que potencializa a

aprendizagem em todos os níveis de educação e nas diversas disciplinas e contribui no

desenvolvimento dos alunos, seja nos aspectos social, psicológico, motor, sensorial e emocional. A

obtenção de dados ocorreu por meio da observação, diário de bordo, intervenção e questionário

aplicado a 23 alunos do 7º ano A, com o intuito de conhecer a opinião dos mesmos a respeito dos

jogos utilizados durante a intervenção. Os resultados apontam que o jogo constitui uma

ferramenta didática, proporcionando uma participação mais ativa dos alunos no processo

ensino-aprendizagem.

RESUMO O objetivo do presente estudo foi analisar os limites e possibilidades da ludicidade no

Ensino de Ciências como um recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem, em um

Colégio Estadual de Jequié/BA. O uso da ludicidade no ensino é uma estratégia que potencializa a

aprendizagem em todos os níveis de educação e nas diversas disciplinas e contribui no

desenvolvimento dos alunos, seja nos aspectos social, psicológico, motor, sensorial e emocional. A

obtenção de dados ocorreu por meio da observação, diário de bordo, intervenção e questionário

aplicado a 23 alunos do 7º ano A, com o intuito de conhecer a opinião dos mesmos a respeito dos

jogos utilizados durante a intervenção. Os resultados apontam que o jogo constitui uma

ferramenta didática, proporcionando uma participação mais ativa dos alunos no processo
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ensino-aprendizagem. PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade, Aprendizagem, Ensino de Ciências,

Intervenção ABSTRACT The aim of this study was to analyze the limits and possibilities of

playfulness in Science Education as a teaching resource in the teaching- learning process in a State

School of Jequié / BA . The use of playfulness in education is a strategy that enhances learning at

all educational levels and in different disciplines and contributes to the development of students ,

whether in the social, psychological , motor, sensory and emotional . The data collection took place

through observation , logbook , intervention and questionnaire to 23 students from 7th grade A, in

order to know the opinion of the same about the games used during the intervention. The results

show that the game is an educational tool, providing a more active participation of students in the

teaching- learning process. KEYWORDS: Playfulness , Learning , Science Education , Intervention

INTRODUÇÃO Segundo Oliveira (1993, p.57), aprendizagem é “o processo pelo qual o sujeito

adquire informações, habilidades, atitudes, valores e etc. A partir do seu contato com a realidade,

o meio ambiente e as outras pessoas”. Oliveira afirma ainda,

Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócios históricos, a

ideia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no

processo. O termo que ele utiliza significa algo como processo de ensino

aprendizagem, incluindo sempre aquele que aprende, aquele que ensina, e a

relação entre as duas pessoas (OLIVEIRA, 1993, p. 57). A percepção de

como o aluno aprende e quais são os aspectos deste processo de

aprendizagem, tem sido foco de estudo de educadores e pesquisadores da

área de educação. A aprendizagem não ocorre de forma isolada, está

relacionada ao prazer, ao bem estar, as interrelações pessoais, sociais,

ambientais e culturais. Deve proporcionar ao individuo o desenvolvimento de

sua autonomia, de um pensamento critíco e reflexivo diante da realidade

que o cerca. Entretando, o que vivencia-se na maioria das escolas brasileiras

é o desânimo e falta de interesse, tanto por parte dos professores quanto

dos alunos no processo ensino-aprendizagem e na construção do

conhecimento. Sendo assim, a escola como um todo, tem buscado respaldo

nas teorias educacionais e na psicologia para desenvolver e utilizar

metodologias mais diversificadas, que busque a motivação e participação

dos alunos em sala de aula e como consequência a aprendizagem. Nessa

perspectiva, destaca-se a ludicidade como uma ferramenta possivel de ser

utilizada em sala de aula capaz de potencializar o processo

ensino-aprendizagem em todas as fases do desenvolvimento humano. De

acordo com Santos (1997, p.09), “a palavra lúdico vem do latim ludus e
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significa brincar”. Por sua vez, a função educativa do jogo oportuniza a

aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua

compreensão do mundo. Assim, pode-se dizer que o uso da atividade lúdica

na escola pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos em várias

dimensões: motora e sensorial, educacional, social, emocional, cultural,

ambiental, e outras. Nessa perspectiva, Kishimoto (2002, p.17), postula que

“o jogo é considerado uma atividade lúdica, que tem valor educacional, a

utilização do mesmo no ambiente escolar traz muitas vantagens para o

processo de ensino aprendizagem”. Sendo assim, o jogo é um instrumento

facilitador entre o indivíduo e o objeto do aprendizado. As atividades lúdicas

proporcionam ao educando situações imaginárias que contribuem no

desenvolvimento cognitivo e social. Para Oliveira et al. (2006), a utilização

do lúdico no ambiente escolar traz enormes vantagens para o processo de

ensino aprendizagem, porque o lúdico, na visão desses autores é um

impulso natural da criança e do adolescente. Segundo os autores as

atvidades lúdicas proporcionam situações imaginárias em que ocorrerá no

desenvolvimento da afetividade, inteligência, sociabilidade e criatividade.

Salomão e Martine (2007) destacam que a utilização do lúdico no espaço

escolar provoca motivação, interesse, envolvimento e prazer nos alunos,

promovendo o alcance dos objetivos estabelecidos pelo docente. Entretanto,

embora se reconheça o papel pedagógico da ludicidade, promovendo a

aprendizagem dos alunos, os professores utilizam pouco às atividades

lúdicas, sejam na forma de jogos, brincadeiras ou outras formas que

possibilitem o desenvolvimento da criatividade, da curiosidade e da

motivação do aluno. Segundo Torres e Sales (2000) as atividades lúdicas no

Ensino de Ciências proporcionam uma aprendizagem descontraída e ao

mesmo tempo proveitosa. Nesse aspecto, quando mediar o Ensino de

Ciências, convém pensar na necessidade de se aplicar estratégias

pedagógicas que possibilitem mudanças no ensino centrado na

memorização, contribuindo para uma nova prática pedagógica que promove

o aprendizado dos alunos. Diante do exposto, levantou-se a seguinte

questão problema a ser invertigada: Quais os limites e possibilidades da

utilização da ludicidade no ensino de Ciências?

Assim, o objetivo desta pesquisa foi: analisar os limites e possibilidades da

ludicidade no Ensino de Ciências como um recurso pedagógico no processo

de ensino-aprendizagem em um Colégio Estadual em Jequié/BA. ASPECTOS
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METODOLÓGICOS Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e

descritiva Conforme nos destaca Minayo (2001):

(...) a pesquisa qualitativa responde questões, muito particulares. Ela se

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser

qualificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço

mais profundo das realizações dos processos e os fenômenos que não

podem ser reduzidos a operacionalização de valores (...). (p.21) A pesquisa

foi desenvolvida em uma escola da rede estadual do município de Jequié-Ba,

localizada na zona urbana, na disciplina Ciências. Participaram da pesquisa

23 discentes, do 7º ano do ensino fundamental II, com idade entre 13 e 17

anos. A pesquisa ocorreu no contexo do Estágio Supervisionado em uma

turma de Ciências. O Estágio é uma atividade obrigatória, oferecida,

geralmente, no último semestre da graduação em Ciências Biológicas,

objetivando aproximar o aluno da realidade do futuro profissional, acontece

em três etapas: observação, coparticipação e regência. O Estágio é um

espaço de formação e aprendizagem, possibilitando o licencando vivenciar

novas experiências. Nesse sentido, a partir da vivência e das observações

realizadas na primeira etapa é que pensamos e elaboramos jogos a serem

aplicados, posteriormente, na etapa de regência. Assim, esse espaço

possibilitou a pesquisadora, testar a aplicação de jogos didáticos como

instrumentos de aprendizagem. Para a obtenção dos dados e alcance dos

objetivos da pesquisa, utilizamos a observação, o diário de bordo, todo

material produzido durante a intervenção e o questionário. O diário de bordo

foi produzido a patir das observações realizadas na primeira etapa do

estágio, o que nos possibilitou planejar a intervenção. O questionário foi um

importante instrumento de pesquisa pois tem o objetivo de permitir que os

participantes respondam as perguntas por si mesmas, ou seja, o

participante recebe um instrumento com perguntas que deve ser preenchido

pelo próprio participante da pesquisa. No questionário utilizado neste estudo

foram elaboradas questões, dos dois tipos: fechadas e abertas, objetivando

verificar a importância atribuída pelos alunos às atividades envolvendo a

ludicidade. O tratamento dos dados foi realizado por meio de análises

descritivas e fundamentação teórica. Embora a intervenção tenha se

constituido durante o período do Estágio, para a realização da pesquisa,

selecionamos, apenas, a aplicação dos jogos para ser analisada. Nessa etapa
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da pesquisa, foram realizadas aulas expositivas, enfatizando as concepções

e definições das temáticas; Reino Monera, Fungi, Protistas e Vírus que faz

parte do curriculo escolar. Após a exposição e discussão de cada conteúdo,

foi aplicado um jogo, objetivando motivar os alunos e proporcionar uma

melhor aprendizagem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.

RESULTADOS E DISCUSSÃO Jogo Conhecendo as viroses

Sobre o conteúdo viroses, foi instituída, primeiramente, uma aula expositiva dialogada,

ressaltando os principais sinais e sintomas, transmissão e prevenção, conscientizando os alunos de

como é importante o cuidado com o meio ambiente com o corpo, com a saúde e com o próxim, em

seguida foi feita a aplicação do jogo, onde abordou doenças relacionadas com os vírus, objetivando

contribuir para a aprendizagem dos alunos. As regras e objetivos do jogo foram descritos para os

alunos e os mesmos divididos em grupo. No início da aplicação do jogo foi possível observar que os

alunos ficaram inquietos e com muita expectativa para que começasse. O jogo foi composto por

uma tabela que foi completada no quadro branco, no decorrer do jogo, onde foi colocado o nome

das viroses, sinais e sintomas mais comuns, transmissão e prevenção. Os alunos foram separados

em três grupos onde cada grupo recebeu oito cartilhas com os sinais e sintomas, oito cartilhas com

as formas de transmissão e oito cartilhas com a forma de prevenção. Realizava o sorteio de uma

virose (gripe, rubéola, febre amarela, Aids, Dengue, sarampo, caxumba) as equipes tinham três

minutos para separar as cartas que completavam as respostas do quadro de acordo a essa virose.

.Foi possível perceber, que durante o desenvolvimento do jogo os alunos estavam mais desinibidos

para questionar e dialogar sobre os conteúdos abordados, assim surgiram os seguintes

questionamentos: Aluno 1: “Professora, O beijo transmite AIDS”?

Aluno 2: “Masturbação transmiti AIDS”?

Aluno 3: “Seres humanos pode ter a doença da raiva igual a cachorro”?

Essas perguntas foram discutidas ao término do jogo para que não influenciasse os alunos na

resposta do quadrante. Quando os alunos terminaram de completar o quadrante, discutimos todas

as questões e possíveis dúvidas. Durante a aplicação do jogo, foi possível perceber que os alunos

apresentaram mais dificuldade em completar o quadro referente às doenças cousadas por vírus

que são menos conhecidos como caxumba e rubéola, já o quadrante referente à Dengue e a AIDS

todos os alunos conseguiram completar o quadro de forma correta e sem dificuldades, já que são

temas bastante discutidos atualmente, tanto na própria escola, quanto na mídia e na sociedade de

forma geral. Notou-se, que no decorrer da atividade os alunos ficaram atentos ao jogo para não

permitir qualquer violação das regras, pois se tratava de um jogo de competição, que ao final, o

grupo que ganhasse ou tivesse mais acertos ganharia ponto na unidade, pois o jogo também pode

ser utilizado como método avaliativo. Ao trabalhar com a ludicidade, diferente do que se pode

pensar, não significa deixar a brincadeira dominar o espaço de trabalho e simplesmente se divertir,
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mas aprender por meio de atividades divertidas e descontraidas. O professor de Ciências pode e

deve lançar mão de materiais como jogos didáticos que facilitem a construção do conhecimento do

aluno, na tentativa de completar as informações e lacunas que tenham ficado durante a aula

expositiva, pelo simples fato de os alunos se entusiasmarem quando são convidados a aprender de

uma forma mais descontraída, interativa e divertida (TORRES E SALES, 2000), como destaca o

aluno E01: “o jogo possibilita uma forma mais divertida de aprender a atividade”. Jogo Responde

ou Passa O jogo Responde ou Passa foi aplicado após a apresentação e discussão teórica do

conteúdo referente ao Reino Monera. Para tanto, a turma foi dividida em três grupos, que tinham

que responder as perguntas relacionadas ao assunto que nesse jogo foi Reino Monera (bactérias).

O grupo tinha 3 opções para pontuar as respostas: resposta correta – 3 pontos; resposta errada -1

ponto e se o grupo admitisse que não soubesse a resposta e passasse para a próxima equipe – 2

pontos (se a próxima equipe acertasse) a tabela de pontos foi desenhada no quadro branco. Esse

foi o segundo jogo aplicado e foi possível perceber uma maior participação e interesse dos alunos,

maior desenvoltura, já estavam dialogando melhor nos seus grupos, estavam aumentando suas

relações e capacidade linguística. Alguns alunos se ofereceram para liderar o jogo, tomando

iniciativas. Os alunos se mostraram seguros em responder as perguntas, tendo mais acertos do

que erros, quando não sabiam preferiam aventurar em responder errado preferindo perder 1 ponto

do quê da a chance a próxima equipe responder. Quando terminaram as perguntas, eles mesmos

pediram que continuasse as perguntas na aula seguinte, eles estavam empolgados e envolvidos na

proposta pedagógica, certamente, mais atrativa e prazerosa, do que estavam acostumados.

Manifestaram-se da seguinte forma: Aluno A: “Poxa professora a senhora podia trazer mais

perguntas”. Aluno B: “Professora traga mais perguntas e terminamos o jogo na próxima aula”.

Aluno C: “Esse jogo é muito legal, vamos ganhar”. Apartir da aplicação do jogo, podemos inferir

que a motivação, interesse e participação dos alunos, deram-se inicialmente por se tratar uma

novidade, de algo que não estavam acostumados, que saía da rotina das aulas. Todavia, no

decorrer da atividade, por meio das perguntas e respostas, erros e acertos, principalmente, a

partir dos acertos, os alunos foram percebendo que se tratava de temáticas presentes no cotidiano

deles, e a medida que conseguiam estabelecer a relação do que estava sendo estudado e o

dia-a-dia, aumentava o índice de acertos e consequentemente a competição e participação dos

grupos. Os resultados apontam que os alunos se interessam por aulas diferenciadas. Como afirma

Santos (2010), “a ludicidade levada à sala de aula proporciona uma atmosfera de descontração, os

alunos aprendem os conteúdos de maneira descontraída”. Como se percebe nos relatos dos

estudantes, nesse pressuposto, é notório que uso dos jogos no contexto educacional é uma

ferramenta mais divertida para ensino dos conteúdos. Quando perguntados sobre a contribuição do

jogo no processo de aprendizagem dos conteúdos a maioria dos alunos respondeu sim, apenas três

disseram que não e um não respondeu E justificam: E1: “Aprendemos mais sobre as ciências”; E2:
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“Estimulou o conhecimento”; E6: “Os jogos são de aprendizado para uma inteligência” ; E9: “Sim

porque podemos aprender melhor sobre as doenças”; E12: “Sim, porque através do jogo a gente

teve muito conhecimento sobre as viroses, aprendemos sobre as bactérias e os fungos,

aprendemos mais” E14: “porque a gente aprende várias coisas sobre o assunto”; E16: “o jogo

possibilita uma forma mais divertida de aprender”; E18: “Conhecemos e aprendemos sobre os

vírus”; E20: “Ficamos sabendo o tipo de viroses” E22: “Aprendemos como se transmite os vírus,

sinais e sintomas mais comuns e como fazemos para nos preveni”; E24: “Aprende o conteúdo dos

vírus”; Os depoimentos dos educandos corroboram com o afirmado por Rau (2011), que trabalhar

com ludicidade proporciona ao professor o conhecimento sobre a realidade lúdica de seus alunos,

bem como seus interesses e necessidades. Dessa maneira, reafirma-se que o jogo didático é uma

ferramenta eficaz no processo de ensino aprendizagem dos educandos. Atuando como um

facilitador no processo educativo. Contudo, não deixamos de lado a importância da aula expositiva,

considerando que a mesma também se mostra muito eficaz e necessária no processo de aquisição

do conhecimento. O que realmente precisamos ter em mente, é a necessidade do rompimento do

tradicionalismo do ensino, para que possamos proporcionar aos educandos aulas mais

contextualizadas, e com estratégias diversificadas, que contemple o público heterogêneo presente

na sala de aula. Estes fatos nos levam a refletir sobre a afirmação de Bizzo (2002, p.14) quando

declara que “atividades diferentes induzem os alunos a desenvolver capacidades diferentes”. As

limitações observadas para a aplicação dos jogos foram pequenas. Uma delas está relacionada à

quantidade de aulas necessárias para realizar esse tipo de trabalho, pois foge do padrão de aulas,

normalmente, ministradas nas escolas do município onde a pesquisa foi desenvolvida, requer um

bom planejamento, tempo disponível para o desenvolvimento do jogo, o que é difícil, devido aos

horários de 50minutos para cada aula. Outra situação limitante é a postura do professor diante da

turma e na condução das atividades, considerando que, muitas vezes, os alunos fazem barulho,

pois todos querem falar ao mesmo tempo e o professor precisa ter habilidade para lhe dar com

situações adversas. CONCLUSÃO Neste trabalho, discutiu-se os limites e possibilidades da

ludicidade no Ensino de Ciências, engajada na perspectiva reflexiva e crítica do Estágio

Supervisionado como espaço que possibilita a formação inicial do futuro professor de Ciências e

Biologia a partir das práticas vivenciadas em escolas públicas do município. Os resultados apontam

que a aplicação dos jogos após a explanação dos conteúdos específicos proporcionou uma maior

interação entre os conteúdos abordados e sua relação com a realidade em que o aluno está

inserido, contribuindo para o processo ensino-aprendizagem de Ciências Naturais. Sendo assim,

por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos e sociais entendem-se que o jogo é uma importante

estratégia para o ensino e a aprendizagem de conceitos abstratos e complexos, proporcionando

motivação interna, o raciocínio e a interação entre alunos e professores. A pesquisa mostrou que a

participação do aluno durante o jogo didático, revela a necessidade de uma reflexão mais
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fundamentada acerca do recurso didático utilizado em sala de aula, pelo professor. Pode-se dizer

que a prática da ludicidade é uma metodologia interessante, pois potencializa o

ensino-aprendizagem, podendo ser utilizada em variadas disciplinas e em diversas etapas do

desenvolvimento humano, considerando que o brincar, jogar, diversificar a rotina, é uma

necessidade atribuída ao ser humano, para tanto, o uso de atividades lúdicas contribui

significativamente com várias áreas no desenvolvimento do aprendente como um ser social.
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