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RESUMO
Por muito tempo, a aula expositiva é vista como um método não muito proveitoso dentro do processo de ensino e
aprendizagem. Uma estratégia para tornar estas aulas mais proveitosas se dá pelo uso de atividades lúdicas, uma vez
que, estas tornam o ensino mais dinâmico e mais próximo do aluno. Esta pesquisa foi fruto da experiência obtida na
disciplina de Estágio Supervisionado II, possuindo como sujeitos dezoito alunos do sexto ano de uma escola particular
no Município de São Cristovão, tendo como objetivo verificar as influências das atividades lúdicas na aprendizagem
desses alunos e a concepção deles em relação as aulas expositivas. Para isso, criamos e aplicamos um jogo a estes
alunos. Por meio dos resultados, observamos que a atividade lúdica desenvolvida teve influências positivas dentro do
processo de aprendizagem do aluno, obtendo, em geral, uma grande aceitação desse público. Porém, dificuldades
como desordem, falta de socialização e apatia surgiram durante sua aplicação.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Aluno, Aprendizagem, Lúdico.
 
ABSTRAT For a long time, the expositive class is seen as a method not very helpful in the teaching and learning
process. A strategy to make these more profitable classes is with play activities, once, make teaching more dynamic and
closer student. This research was the result of experience gained in the discipline of Supervised Internship II, having as
subjects eighteen sixth graders at a private school in São Cristóvão, aiming to verify the influence of playful activities in
the learning of these students and their conception regarding the expositive class. for this, create and apply a game of
these students. Through the results, we observed that developed playful activity had positive influences within the
student learning process, resulting in general a great acceptance of the public. However, difficulties such as disorder,
lack of socialization and apathy emerged during its application.   KEYWORDS : Student, Learning, Recreation.

INTRODUÇÃO
 
  As dificuldades encontradas frequentemente pelos alunos para compreender os assuntos abordados em sala de aula
representam um desafio na vida profissional dos educadores.
Observa-se que, por muito tempo, o método mais difundido para o desenvolvimento de aulas é o expositivo. Apesar de
ser um método simples, pois apenas usa quadro e giz no seu desenvolvimento, pode surgir algumas questões de cunho
negativo, como a falta de feedback do aluno, desvio da atenção e o esquecimento rápido dos conteúdos expostos.
Marcada por um método tradicionalista, que adveio da Escolástica e amplamente utilizado pelos educadores tradicionais
ao longo dos séculos, a aula expositiva tornou-se a representação mais clara de um ensino diretivo e tradicional, que
tem por base a transmissão do conhecimento do mestre para o aluno (FERNANDES, 2011).
Com isso, para Libâneo (1994), não devemos deixar de lado o método expositivo, mas sim considerá-lo no conjunto das
formas didáticas de condução da aula. Para que a aula expositiva seja pertinente se faz necessário organizar e destacar
as ideias que irão orientar a prática pedagógica em sala de aula, mesmo sendo esta um palco onde, teoricamente, o
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professor é o protagonista. Se faz necessário também que o aluno se sinta parte indispensável no desenvolvimento das
aulas (MACHADO, 2004).
Para Vigotski et al (1992, p.103), “a aprendizagem é um processo puramente exterior, paralelo, de certa forma, ao
progresso de desenvolvimento da criança [...] que utiliza os resultados do desenvolvimento, em vez de se adiantar ao
seu curso e de mudar a sua direção”, ou seja, o processo de aprendizagem é uma fonte de desenvolvimento, que ativa
numerosos processos que não poderiam se desenvolver por si mesmo, sem a aprendizagem.
Os seres humanos podem adquirir conhecimento por meio do convívio em sociedade em diversos ambientes, como:
igreja, clube e conversas entre grupos de amigos. Contudo, quando se fala em aprendizagem e transmissão de
conhecimento, geralmente há uma relação direta com o ambiente escolar, sendo o professor o instrumento principal
nessa transmissão.
A partir do século XX, por meio de estudos mais aprofundados na área pedagógica, a escola passou a valorizar outras
formas de ensinar, como aquelas que envolvem a resolução de problemas, os trabalhos em grupo e o emprego de
atividades lúdicas no desenvolvimento das aulas (MACHADO, 2004).
A priori, é importante observar que o processo de aprendizagem é desencadeado a partir da motivação do aluno em
sala de aula como também, pelo bom relacionamento deste com o professor, e vice-versa. Esse processo se dá no
interior de cada indivíduo, estando intimamente ligado às relações de troca que ele estabelece com o meio.
Em pesquisa desenvolvida por Santos (2010), ficou evidente que o processo de aprendizagem sofre influências por
meio da utilização de técnicas e instrumentos pedagógicos diferentes dos tradicionais (vistos aqui como o quadro e o
giz). Essa pesquisa verificou que com o uso de recursos didáticos (jogos e recursos audiovisuais), como também aulas
experimentais e atividades em grupo, os alunos ficam mais motivados a aprender, o que proporciona uma
aprendizagem mais significativa (SANTOS, 2010).
Dessa forma, se faz necessário utilizar métodos que sirvam como suporte para auxiliar o desenvolvimento das aulas
expositivas. Os jogos didáticos podem ser utilizados como promotores de aprendizagem das práticas escolares,
possibilitando a aproximação dos alunos ao conhecimento científico, levando-os a ter uma vivência, mesmo que virtual,
de solução de problemas que são muitas vezes muito próximas da realidade que o homem enfrenta (CAMPOS, 2003).
Ainda nessa concepção esse autor fala que o jogo, por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, é uma importante
estratégia para 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, 2003).
Neste sentido, o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe estímulo
ao interesse do aluno, ajuda a construir suas novas descobertas e simboliza um instrumento pedagógico que leva o
professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem.
No entanto (GOMES et. al., 2001), ressaltam que os jogos nem sempre foram vistos como instrumentos educativos, pois
como a ideia encontra-se associada ao entretenimento, eles eram tidos como desnecessários para a formação do aluno.
Sendo assim, a utilização do jogo como parte do processo de aprendizagem demorou a ser aceita no ambiente
educacional.
Nos dias atuais, a utilização do jogo na educação reflete a necessidade do professor trabalhar um determinado
conteúdo de forma diferente do tradicional, utilizando para isto instrumentos que tendem retirar a passividade do aluno
dentro do ambiente da sala de aula, transformando-o em sujeitos mais participativos e ativos.
É como mostra Lopes quando fala que:
 
É muito mais fácil e eficiente aprender por meio de jogos, e isso é válido para todas as idades, desde o maternal até a
fase adulta. O jogo em si possui componentes do cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se
torna sujeito ativo do processo de aprendizagem (2005, p. 13).
 
Kishimoto (2008) e Lopes (2005) verificaram que por meio de atividades lúdicas os estudantes conseguem desenvolver
a atenção, reduzir a ansiedade, ou seja, o jogo auxilia na concentração, ajuda o aluno na aceitação das regras, podendo
ser utilizados até como terapia em distúrbios da aprendizagem.
Contudo, torna-se necessário que o educador utilize um determinado tipo de jogo tendo em vista certas situações,
como: os objetivos a serem alcançados bem definidos; escolher o jogo adequado no momento educativo; ter em vista a
faixa etária do educando; como também impor regras para a atividade. Estas situações devem ocorrer, pois, o trabalho
com o jogo requer uma organização prévia e uma reavaliação constante, para que esta atividade possa ser
desenvolvida com mais aproveitamento pelo profissional da educação (CHÂTEAU, 1987; KISHIMOTO, 2008; MACEDO,
2000).
Existem três fatores que os professores devem evitar na elaboração de um jogo: a eliminação, a fim de não constranger
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o aluno, pois isso faria com que apresentasse incapacidade de realizar tal tarefa; discriminação sexual, pois os dois
gêneros devem ter as mesmas regras; e direção autoritária, sem que o professor tome uma postura ditatória, deixando
espaço para todos proporem e dirigirem a atividade.
Com isso, o presente trabalho teve como objetivo central verificar as influências das atividades lúdicas na aprendizagem
dos alunos do 6º ano de uma escola particular no Município de São Cristóvão, segundo suas concepções.
Para alcançar tal objetivo, procurou-se:

• Compreender a concepção do aluno em relação às aulas totalmente expositivas;
• Demonstrar as influências na aprendizagem do aluno por meio de uma atividade lúdica;
• Relacionar os dados a fim de encontrar convergências e/ou divergências no desenvolvimento de aulas com

método lúdico e expositivo, a fim de algumas considerações serem levantadas.
 

MATERIAL E MÉTODOS
 
Os sujeitos desta pesquisa foram 18 alunos, 10 meninos e 8 meninas com faixa etária entre 9 e 13 anos, de uma escola
particular no bairro Rosa Elze, Município de São Cristovão-SE.
Esta pesquisa foi realizada durante a disciplina de Estagio Supervisionada II no curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Sergipe no período de 2014/1. No decorrer desse estágio observamos o
interesse dos alunos pelas aulas com atividades lúdicas. Dessa forma, decidimos confeccionar um jogo didático com o
propósito de verificar as influências do mesmo na aprendizagem do aluno, tal como, verificar as concepções deles em
relação à aula expositiva, sendo este o método mais visto por estes alunos.
Foi realizada uma abordagem qualitativa, com caráter descritivo, sendo que o instrumento de coleta de dados foram
dois questionários com perguntas abertas e fechadas. Além disso, aulas foram ministras com e sem o uso de jogos.
No 1ª tempo foi realizada uma aula expositiva utilizando o quadro branco, abordando o assunto do sistema solar. Ao
final foi aplicado o primeiro questionário, com perguntas referentes às concepções dos alunos em relação às aulas
expositivas. No 2ª tempo foi aplicado um jogo a respeito do conteúdo ensinado e, ao final, o segundo questionário, a fim
de levantar as opiniões dos alunos em relação à atividade lúdica.
O jogo aplicado foi confeccionado e adaptado pelos pesquisadores. Consistiu no tipo “jogo da memória”, sendo 24
cartas com 12 perguntas e suas respectivas respostas, referentes ao assunto tratado em sala.
Por meio dos resultados alcançados em ambos os questionários foram levantadas algumas considerações em relação
aos pontos convergentes e divergentes, sendo estes expostos no próximo tópico.
A fim de garantir o anonimato dos alunos, estes foram identificado pelo nome “ALUNO” e um número que corresponde a
um número de ordem.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
 
O primeiro questionário, de forma geral, objetivou conhecer a opinião dos alunos em relação às aulas expositivas,
focando alguns aspectos vivenciados ou não durante essas aulas. O primeiro questionamento feito aos alunos era para
conhecer de qual forma a professora passava os conteúdos para eles, sendo que foram dadas cinco alternativas e eles
tinham a liberdade para marcar em quantas quisessem.
Por meio da análise dos resultados, notou-se que a forma mais vista por esses alunos é a expositiva, onde o professor
desenvolve sua aula sem a interferência dos alunos, conceito este posto por autores como Libâneo (1994), Machado
(2004) dentre outros. Já prevendo este resultado, a segunda questão feita aos alunos buscava revelar a opinião deles
em relação à forma como “o professor passa o conteúdo e você só ouve”, será que esta forma contribui para sua
aprendizagem?
Os resultados mostraram que 27% dos alunos responderam que esta forma contribui para sua aprendizagem, dando
algumas justificativas como observado nas escritas de alguns deles:
“É melhor por que eu escuto calado eu entendo melhor” (ALUNO 1)
“Eu vou apredendo através da explicação dela”; (ALUNO 2)
 “Quando ela explica eu entendo”; (ALUNO 3)
 “Ela fala e eu ouço e presto atenção, aí eu aprendo mais” (ALUNO 4)
 
Observamos que os alunos desse grupo tiveram as mesmas opiniões, ou seja, suas falas foram semelhantes em
relação às demonstradas acima. Uma das razões para explicar tal situação pode estar relacionada ao grau de
conhecimento dos alunos pesquisados.
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Como são crianças que, de certa forma, estão saindo da educação infantil e entrando no Ensino Fundamental, acham
que a melhor forma de aprender é ficando em silêncio, ouvindo a explicação da professora.
Em relação ao outro grupo, 73% dos alunos mostraram uma opinião negativa em relação às aulas expositivas. Abaixo
estão expostos algumas das opiniões dos alunos:
 
“Tem que passar pelo menos algumas atividades, para vê se aprendemos o que a professora explicou, não pode só
explicar” (ALUNO 5).
“Para aprender não precisa só escutar, tem que saber se agente ta aprendendo” (ALUNO 6).
“Tem que passar outras coisas, como jogo e filme” (ALUNO 7).
“Às vezes eu tenho vergonha de falar, aí eu não falo” (ALUNO 8).
“Quando ela passa uma atividade diferente é melhor que ficar só falando” (ALUNO 9).
 
Estes alunos remeteram as ideias de autores como Libâneo (1994) e Machado (2004) ao falar que a aula expositiva
deve ser reforçada com outras práticas pedagógicas. O que não pode acontecer em relação a essa metodologia é a
mesmice e nem tampouco sua utilização exclusiva como prática de trabalho em sala de aula.
Com o intuito de verificar o conhecimento dos alunos em relação ao termo “aula expositiva”, buscou-se identificar o
conhecimento deles em relação a esse termo.
Os alunos responderam à seguinte pergunta “Você sabe o que é aula expositiva? Explique”. Até então, este termo não
tinha aparecido no questionário, somente seu conceito. Por meio das análises, verificou-se que 72% não tinham
conhecimento sobre o termo “aula expositiva”, mesmo que alguns, nas questões anteriores, tenham feito referências de
forma indireta.
Os alunos que se expressaram em relação a este termo, o que corresponde a 28%, falaram que a aula expositiva é
quando o professor “fala” o conteúdo na sala, como expressadas nas frases abaixo:
 
“A professora mostra o conteúdo”. (ALUNO 8)
“Ela explica expondo alguma coisa”. (ALUNO 9)
“È a aula que explica, ensina ao aluno”. (ALUNO 10)
 
Esses alunos, responderam a esta questão levando em consideração seus próprios conhecimentos em relação ao
significado do próprio termo “expositiva”.
No segundo momento da pesquisa, foi desenvolvida uma atividade lúdica para os alunos e, posteriormente, aplicado o
2º Questionário, que abordou o ponto de vista deles a respeito da atividade lúdica. O primeiro questionamento teve o
objetivo de coletar dos alunos a opinião deles em relação ao jogo, por meio da seguinte pergunta: “quais suas opiniões
a respeito da atividade realizada”.
            A partir da análise, pôde-se constatar que 89% dos alunos consideraram positivamente a atividade e 11% não
gostaram. Daqueles que gostaram, houve ressalva ao estímulo da memória, ajuda na aprendizagem, aumento da
motivação, quebra da rotina diária escolar e que “aprenderam brincando”.
Estas situações foram observadas anteriormente em pesquisas desenvolvidas por Lopes (2005) e Kishimoto (2008) ao
realizarem estudos envolvendo atividades lúdicas. Segundo Lopes (2005, p. 15)
 
O jogo para criança é um exercício, a preparação para vida adulta. A criança aprende brincando, é o exercício que a faz
desenvolver suas potencialidades. Dessa forma, aprender jogando é o mais simples e natural nas crianças uma vez que
é do próprio “instinto” delas esta atividade.
 
            Já aqueles que não gostaram, o que correspondeu a 2 alunos da classe, tiveram opiniões diferentes. Segundo
um deles, o fato de não ganhar não o motivou a continuar a participação na atividade. Já o outro aluno achou entediante
a atividade em si, preferindo outros jogos aplicados em aulas anteriores.
            O segundo questionamento procurou identificar as sensações surgidas durante a atividade. A maioria, 69%,
descreveu entusiasmo e aumento da aprendizagem. Esta situação pode ser comprovada na pesquisa realizada por
Santos (2010), onde ficou evidenciada a influência do jogo na aprendizagem do aluno.
Outra sensação expressada pelos alunos foi a competitividade, 19% dos alunos alegaram sentir esta sensação durante
a realização da atividade, remetendo a ideia de Braga et al (2007, p. 3) quando fala que “a maneira que se realiza o
jogo, envolve varias ações que geram múltiplos sentimentos, como exaltação, tensão, alegria, frustrações, competição
[....] também através do jogo a criança manifesta sua criatividade, espontaneidade, iniciativa e imaginação”.
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 Somente 12% dos alunos, que corresponde a dois dos estudantes pesquisados, não demonstraram nenhuma sensação
no desenvolvimento da atividade. Um dos alunos alegou sentir calor e outro não deu nenhuma justificativa.
No ultimo questionamento foi solicitado que atribuíssem uma nota, de 1 a 10, na atividade em relação a sua
aprendizagem.
            Uma menor parte atribuiu nota 2, cerca de dois alunos. Esse menor grau de satisfação pode estar relacionado a
dois fatores. Um deles seria a resposta negativa devido ao fato de o indivíduo não ter vencido o jogo. Outro poderia ser
atribuído ao tipo da faixa etária dos alunos, pois, como ainda estão em pleno desenvolvimento, não dominam a
linguagem escrita a ponto de explicitarem com clareza o que sentem. Por fim um dos alunos não quis atribuir nenhuma
nota. A maioria dos alunos atribuíram notas entre 8 e 10.
Braga et al. (2007) mostram que ao utilizar um determinado jogo é necessário que o professor tenha em mente, a
princípio, dois critérios: a atribuição de regras e a faixa etária da turma. Caso não se leve em consideração estes
critérios, o docente poderá correr o risco de não obter o sucesso esperado.
Observou-se que durante o desenvolvimento do jogo alguns alunos ficaram dispersados e/ou desmotivados pelo fato de
não estar ganhando. Em certos momentos o professor teve que intervir para evitar alguns conflitos entre eles,
explicitando de forma clara as regras do jogo.
A questão da exposição de regras no desenvolvimento de qualquer atividade lúdica também é observada por Monteiro
(2007, p. 25) quando ele diz que “O ato de brincar comporta dois elementos importantes: a imaginação e as regras [.....]
Ao passo que a criança vai crescendo, as regras vão mudando”. O jogo deve se adaptar ao aluno e dessa forma poder
ir além do seu nível de desenvolvimento atual.
 
CONCLUSÃO
            A aula expositiva é sem dúvida o meio principal utilizado pelo docente para levar o conhecimento aos alunos.
Apesar de apresentar-se como uma técnica de ensino bastante tradicional, ainda leva muitas vantagens em relação às
outras, sendo a ferramenta de ensino mais utilizada por professores no mundo todo.
            Como os princípios e valores de uma sociedade mudam com o passar do tempo, tal técnica de ensino que há
muito tempo vem sendo utilizado em sala de aula, deve moldar-se aos tipos de alunos da atualidade.
            A figura de um mestre que fica em posição simbolicamente acima daqueles, mostrando na lousa o conhecimento
que devem adquirir não necessita ser descartada, mas sim dinamizada para que seus efeitos negativos sejam
minimizados.
            Segundo a maioria das concepções dos estudantes pesquisados, durante a aula expositiva o aluno deve
permanecer calado, escutando e imaginando o assunto trabalhado em sala de aula pelo professor. É por isso que se faz
necessário utilizar meios auxiliares que fujam da rotina diária do ambiente escolar, com a finalidade de enriquecer o
processo de ensino-aprendizagem.
            É nesse ponto que o lúdico pode ser empregado como peça de reforço no ensino em sala de aula. Observou-se
que os jogos didáticos deixam as aulas mais dinâmicas, quebrando a inércia do aluno sentado em sua cadeira e que
chamam a atenção para aquilo que está sendo demonstrado: o conhecimento.
Porém, como um recurso para o ensino, o lúdico não deve ser apenas a única ferramenta alternativa utilizada. Existem
situações que ela pode ser aplicada sem, contudo, constituir-se como único meio.
            Além disso, o planejamento para o emprego desse recurso foi fundamental para o alcance do objetivo principal
do jogo: auxiliar o professor no desenvolvimento de sua aula. Dentro desse planejamento, a imposição de regras
desempenhou um papel importante no êxito da atividade. Notou-se que a competitividade poderia atrapalhar o jogo se
não houvesse um mecanismo de controle.
            Dessa forma, por meio do objetivo central desse projeto, que foi verificar as influências das atividades lúdicas na
aprendizagem dos alunos do 6º ano de uma escola particular no Município de São Cristóvão, segundo suas
concepções, observou-se que o jogo didático contribuiu para a aprendizagem do aluno, porém dificuldades como
desordem, falta de socialização e apatia surgiram durante sua aplicação.
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