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RESUMO
MUSTAPHA BOVO, S. A. Possibilidades e limites do uso de atividades lúdicas
para o ensino de Ciências em escolas públicas e privadas. 2020. 47 páginas.
Monografia (Especialização em Práticas Educacionais em Ciências e Pluralidade).
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2020.
Este trabalho tem como foco uma análise de possibilidades e limites que podem ser
encontrados ao desenvolver práticas educacionais lúdicas nas aulas de Ciências.
Foram analisadas 15 publicações científicas dos anos de 2008 a 2019, aplicadas com
alunos de ensino fundamental, de escolas públicas e particulares em diversos locais
do Brasil. Com isso, avaliou-se os resultados obtidos para apropriação de novos
saberes pelos alunos e engrandecendo o processo de ensino e aprendizagem, além
das dificuldades que possam permear tais práticas no ambiente escolar. Entre as
possibilidades, destaca-se explorar os conhecimentos, aguçar a curiosidade, ampliar
o interesse e com isso o desenvolvimento. Já em relação aos limites, foi identificado
mínimo investimento de recursos para aplicação das atividades, desmotivação inicial
dos alunos pelas costumeiras aulas teóricas e a pouca utilização do recurso lúdico
como metodologia de ensino. As atividades lúdicas podem contribuir para a expressão
do imaginário e cria um ambiente de descontração. Também são instrumentos de
importância significativa para as aulas de Ciências na atualidade, pois agem como
metodologia de incentivo ao desenvolvimento social e cognitivo, aumentando a
socialização e o prazer pelo aprendizado.
Palavras-chave: Ludicidade. Ensino de Ciências. Atividades lúdicas.

ABSTRACT
MUSTAPHA BOVO, S. A Possibilities and limits of the use of recreational
activities for Science teaching in public and private schools. 2020. 47 páginas.
Monografia (Especialização em Práticas Educacionais em Ciências e Pluralidade).
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2020.

This paper focuses on an analysis of possibilities and limits that can be found when
developing playful educational practices in science classes. We analyzed 15 scientific
publications from 2008 to 2019, applied with elementary school students, from public
and private schools in various locations in Brazil. With this, the results obtained for the
appropriation of new knowledge by the students are evaluated and the teaching and
learning process is made up, in addition to the difficulties that may permeate such
practices in the school environment. Among the possibilities, it is worth exploring
knowledge, sharpening curiosity, broadening interest and with this development. In
relation to the limits, it was identified minimal investment of resources for the
application of activities, initial demotivation of students by the usual theoretical classes
and the little use of playful resources as teaching methodology. Recreational activities
can contribute to the expression of the imaginary and create an environment of relaxed.
They are also instruments of significant importance for science classes today, as they
act as a methodology to encourage social and cognitive development, increasing
socialization and learning pleasure.
Keywords: Playfulness. Science teaching. Playful activities.
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1 INTRODUÇÃO
Para me graduar em Ciências Naturais desenvolvi uma sequência didática
lúdica que foi aplicada com alunos de ensino fundamental, dessa forma ampliando o
conhecimento destes de uma maneira diferenciada. Trabalhando atualmente com
aulas teóricas e práticas de Física e Biologia no ensino fundamental, faço uso
semanalmente de atividades diferenciadas e em muitas delas com a inserção de
ludicidade para transmitir conhecimento científico.
Mediante a isso, sabendo dos sucessos e adversidades que encontrei, surgiu
meu interesse para esta pesquisa, analisando algumas possibilidades e limites
encontrados em trabalhos desenvolvidos por outros professores.
Há diferentes formas de se mediar os assuntos tratados em sala de aula, o
lúdico e as brincadeiras entram nesses conteúdos escolares como uma metodologia
diferenciada, para instigar a curiosidade do aluno, o saber, e aprender sobre o novo.
Cabe ao professor inserir da melhor maneira estes tipos de atividades, nos conceitos
trabalhados em aula, e dessa forma sair dos padrões utilizados, com o intuito de obter
melhores resultados no aprendizado.
Uma aula com características lúdicas não precisa ter jogos ou brinquedos. O
que traz ludicidade para a sala de aula é muito mais uma "atitude" lúdica do educador
e dos educandos. Como descrito por Almeida (2009, p. 1)
Trata-se de formar novas atitudes, daí a necessidade de que os professores
estejam envolvidos com o processo de formação de seus educandos. Isso
não é tão fácil, pois, implica romper com um modelo, com um padrão já
instituído, já internalizado.

Por muitos anos, o ensino de Física por exemplo, foi voltado somente para o
Ensino Médio e Graduações, porém, com o passar dos anos, as escolas tem adotado
desde o Ensino Fundamental II, conteúdos desta disciplina nas aulas de Ciências,
para que os alunos cheguem ao próximo ciclo mais preparados e com menos
dificuldades no aprendizado. A Física está presente no PCN (Parâmetros Curriculares
Nacionais) de Ciências Naturais do Ensino Fundamental, como podemos ver em
trechos retirados do documento (1998, p. 61)
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Caracterizar os movimentos visíveis de corpos celestes no horizonte e seu
papel na orientação espaço-temporal hoje e no passado da humanidade. (...)
Identificar diferentes tecnologias que permitem as transformações de materiais
e de energia necessárias a atividades humanas essenciais hoje e no passado.

Presente também no PCN de Ciências Naturais do Ensino Fundamental (1998,
p.90)
Compreender como as teorias geocêntricas e heliocêntricas explicam o
movimento dos corpos celestes, relacionando esses movimentos a dados de
observação e à importância histórica dessas diferentes visões.

Dada a inserção de novos conteúdos, fórmulas e conceitos, no dia a dia dos
alunos, as atividades lúdicas dentro das aulas, aparecem como um recurso a ser
utilizado, trazendo muitos benefícios pelo seu auxílio ao conhecimento, pois dessa
forma se mantém ativa a curiosidade científica e o prazer em aprender.
O lúdico é ferramenta educacional importante e necessária no trabalho com um
público que está em transição de seu período da infância para a adolescência, pois
“busca aliar o sentimento de brincar e se divertir ao processo de ensino-aprendizagem
de conceitos físicos por meio de uma experiência didática muito prazerosa e
cognitivamente produtiva.” (RODRIGUES et al 2017, p.53)
As aulas diferenciadas desenvolvidas com os alunos para ensinar Ciências,
tem o intuito de levar o conhecimento científico ao seu cotidiano de um jeito mais
animado e prazeroso.
Diante deste contexto, a fim de investigar as a utilização de atividades lúdicas
no aprendizado de ciências, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Quais as
possibilidades e limites do uso de atividades lúdicas no ensino de ciências em
publicações científicas?
O estudo teve como objetivo geral: Mapear em publicações científicas o uso
de atividades lúdicas no ensino de ciências a fim de identificar as possibilidades e
limites.
Alguns objetivos específicos também se fizeram pertinentes:
 Verificar por meio de levantamento de dados algumas atividades lúdicas que
vem sendo desenvolvidas nas aulas de Ciências.
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 Organizar as publicações em ordem cronológica de acordo com a data de
publicação.
 Descrever e analisar as possibilidades e limites encontrados no
desenvolvimento de cada uma das publicações descritas.
O trabalho está dividido, seguindo a ordem: introdução, referencial teórico,
método, resultados e discussões e considerações finais. Na introdução apresenta-se
uma contextualização do tema, o problema de pesquisa, bem como os objetivos geral
e específicos pertinentes a este trabalho.
A elaboração do referencial teórico teve como foco um embasamento da
importância do lúdico no ensino e mais especificamente em Ciências.
No capítulo destinado ao método foi abordado os procedimentos utilizados
para desenvolvimento da pesquisa.
Na sequência, os resultados e discussões são apresentados e discutidos. E
as considerações finais são apresentadas logo a seguir. E por fim as referências.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 O LÚDICO NO ENSINO
A educação lúdica está longe de ser somente o brincar e um passatempo, com
ela se desenvolve o conhecimento, estimula o desenvolvimento cognitivo e a
aprendizagem da criança. Para Wajskop (2007), a brincadeira, desde a antiguidade,
era utilizada como um instrumento para o ensino, contudo, somente depois que se
rompeu o pensamento românico passou-se a valorizar a importância do brincar, pois
antes, a sociedade via a brincadeira como uma negação ao trabalho e como sinônimo
de irreverência e até desinteresse pelo que é sério. Mas mesmo com o passar do
tempo o termo brincar ainda não está tão definido, pois ele varia de acordo com cada
contexto, os termos brincar, jogar e atividades lúdicas serão usados como sinônimos.
De acordo com Kishimoto (2000, p.32) “para Piaget ao manifestar a conduta
lúdica, a criança demonstra o nível de seus estágios cognitivos e constrói
conhecimentos”. Inserir brincadeiras, jogos, atividades interativas nos primeiros anos
da educação infantil é algo que tem favorecido o percurso da criança da escola.
Através do lúdico a criança começa a desenvolver sua capacidade de imaginação,
abstração e aplicar ações relacionadas ao mundo real e ao fantástico.
Na escola o intuito é desmontar a ideia de uma simples brincadeira e trazer
para a atividade um aspecto pedagógico, estimulando a interação entre as crianças e
o desenvolvimento de habilidades que auxiliem em seu percurso escolar.
O aluno quando começa a desenvolver diferentes construções de significados,
lógicas e operações concretas, torna o lúdico um auxiliar de suma importância.
[...] no processo de educação também cabe ao mestre um papel ativo: o de
cortar, talhar e esculpir os elementos do meio, combiná-los pelos mais
variados modos para que eles realizem a tarefa de que ele, mestre, necessita.
Deste modo, o processo educativo já se torna trilateralmente ativo: é ativo o
aluno, é ativo o mestre, é ativo o meio criado entre eles. (BAQUERO, 2000.
p. 27)

Visando uma melhor compreensão do ensino aprendizagem Vigotsky propõe o
conceito de “Zona de Desenvolvimento Proximal” definido por:
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A distância entre o nível de desenvolvimento determinado pela capacidade
de resolver um problema e o nível de desenvolvimento potencial, determinado
através da solução de um problema sob a ajuda de um adulto ou em
colaboração com outro colega capaz (1989, p.89).

Podendo se entender como o limite da capacidade do que o aluno pode
aprender sozinho e o que deve ser mediado pelo professor. Cabe a este, ter o
conhecimento necessário para essa interferência no processo de ensino, direcionando
o aluno ao caminho do aprendizado significativo através de atividades diferenciadas.
Conforme Rolloff (2010), para que a aula se torne significativa, o lúdico é de
extrema importância, pois o professor além de ensinar, aprende o que o seu aluno
construiu até o momento, condição necessária para as próximas aprendizagens. A
tendência é de superação, desde que o ambiente seja fecundo à aprendizagem e que
o mestre tenha noção da responsabilidade que esta busca exige. Estuda-se o
passado, vive-se o presente, busca-se o futuro. Através da ludicidade podemos fazer
novas perguntas para velhas respostas.
2.2 A LUDICIDADE VOLTADA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS
A inserção do conhecimento científico no cotidiano de uma criança é de
extrema importância para a expansão de sua experiência cultural.
Para Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 5) a alfabetização científica é tida como
elemento essencial:
Aumentar o nível de entendimento público da Ciência é hoje uma
necessidade, não só como um prazer intelectual, mas também como uma
necessidade de sobrevivência do homem. É uma necessidade cultural
ampliar o universo de conhecimentos científicos, tendo em vista que hoje se
convive mais intensamente com a Ciência, a Tecnologia e seus artefatos.

A ludicidade trabalhada nas aulas de Ciências, vem como um atributo para
engrandece-la. A visualização, a prática, o experimento, torna mais fácil a assimilação
aos conceitos científicos aprendidos em sala.
Balbinot (2005) entende que para um melhor desenvolvimento dos alunos as
aulas devem:
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ser vistas como um processo, e não apenas como um produto acabado.
Nessa concepção de aula, educar não se limita a repassar informações ou
mostrar apenas um caminho, aquele que o professor considera o mais
correto. É preciso oferecer várias ferramentas para que o aluno possa
escolher, entre muitos caminhos, aquele que for compatível com sua visão
de mundo. É preciso inovar e ousar para permitir que o aluno construa seus
saberes, com alegria e prazer, possibilitando a criatividade, o relacionamento
e o pensar criticamente no que faz. (p. 2)

Utilizando-se de espaços diferenciados para o proceder das atividades, buscase instigar os alunos pelo novo, o incomum, a vivência de uma experiência distinta do
que estão acostumados em sala de aula.
Huizinga (2001, apud FILGUEIRA, 2008, p. 7) compartilha desse ponto de vista
ao afirmar que
[...] ambientes externos a sala de aula, que congreguem valores externos ao
que chamamos de aulas formais, se caracterizam também como atividades
lúdicas e despertam caminhos cognitivos diferentes, o que pode melhorar a
relação entre o que é assimilado e o que é acomodado.

Quando se tem o interesse de inserir a aprendizagem científica no cotidiano
dos alunos, busca-se novas forma de estimular os estudos. Para Abib (2008, p.125),
a visão científica do mundo está acessível a todos:
A finalidade principal proposta é que se desenvolva uma alfabetização
científica ou, uma participação na cultura do mundo científico, de tal forma
que os alunos desenvolvam uma visão positiva sobre a Ciência, não a
considerando como conhecimentos inquestionáveis e inacessíveis à
capacidade de compreensão de pessoas comuns e que se sintam
estimulados a continuar e aprofundar seu estudo.

Na visão de Ferreira (2012, p.2,3), recursos educativos digitais trazem ao
mesmo tempo informação e comunicação científica de uma forma mais prática para
os alunos:
A inserção de Recursos Educativos Digitais no ensino (...) visa ampliar a
interação entre aluno-conhecimento-professor, utilizando recursos de
tecnologias de informação (hipertextos e animações interativas tipo applet-
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java) e comunicação (rede social com fóruns, diários de bordo e correio
eletrônico) como estímulo em atividades presenciais e também, à distância
(...) e pode constituir: (i) um instrumento de produtividade pessoal para:
diversificar estratégias de sala de aula; realizar tarefas administrativas e
procurar informação, (ii) um meio educacional auxiliar para apoiar a
aprendizagem dos alunos e, (iii) um meio interativo para interagir e colaborar
com outros professores e/ou parceiros educacionais.

Percebe-se a ludicidade como um importante recurso, utilizado de maneiras
variadas para o conhecimento científico, a expansão do aprendizado dos alunos e um
melhor desenvolvimento do aprendizado.

18

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 TIPO DE PESQUISA
O tipo de pesquisa desenvolvido neste trabalho foi a qualitativa e para Gil
(2008) este tipo de pesquisa passa a depender muito da capacidade e estilo do
pesquisador.
Foi utilizada dentro deste trabalho uma análise bibliográfica exploratória
descritiva, através de trabalhos científicos, com a finalidade de observar
possibilidades e limitações do uso de atividades lúdicas no ensino de Ciências, em
escolas públicas e privadas.
Para Gil (2008), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato
de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla
do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem se torna
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito
dispersos pelo espaço.
3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
As pesquisas foram feitas através do Google Acadêmico, sendo selecionados
para uma análise em ordem cronológica de 2008 a 2019, 15 artigos sobre a inclusão
do lúdico como recurso nas aulas de Ciências e como este vem sendo utilizado, além
do seu favorecimento ao ensino.
Para seleção desses artigos foram utilizadas as palavras chave como, lúdico
em aulas de Ciências, dando um retorno de mais de 80 mil resultados, restringi para
aulas práticas de Ciências com ludicidade que deu um retorno de mais de 20 mil
resultados , e posteriormente atividades lúdicas no ensino de Ciências com resultado
um pouco acima dos 15 mil.
3.3 ANÁLISES DOS DADOS
O tipo de análise desenvolvida foi a exploratória descritiva que para Marconi e
Lakatos (2002 p.85), são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a
formulação de questões ou de um problema com tripla finalidade: desenvolver
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hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou
fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e
clarificar conceitos.
Neste trabalho foram analisados, cem artigos sendo todos eles nacionais, em
um período aproximado de dois meses. Como primeira etapa foram selecionados
aqueles onde o título se encaixava no objetivo da pesquisa, na segunda etapa,
afunilando a pesquisa, aqueles onde as atividades foram aplicadas em sala de aula e
por fim restringindo aos que foram aplicados no ensino fundamental em aulas de
Ciências.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Trazendo o lúdico para a sala de aula, a pretensão é buscar uma melhor
compreensão e participação dos alunos, utilizando uma metodologia diferenciada para
ampliar o aprendizado.
Para Jesus (2014 p.17), as atividades lúdicas são um instrumento facilitador do
processo de ensino da ciência, a qual está presente na vida de todas as pessoas,
ajudando a compreender como as coisas ocorrem e tornando-se sujeitos mais
conscientes sobre o meio em que vive.
Pensando nas possibilidades que a lúdico pode trazer e nos limites que podem
ser encontrados pelo caminho, serão apresentados, analisados e discutidos 15 artigos
que foram escolhidos, e abordam práticas didáticas aplicadas com inclusão de
ludicidade.
O conteúdo envolvido no primeiro artigo, intitulado ““Jogo dos Predadores”:
uma proposta lúdica para favorecer a aprendizagem em ensino de Ciências e
Educação Ambiental” foi aplicado com alunos do 7º ano do ensino fundamental, de
uma escola pública de Campo Grande/MS e publicado no ano de 2008.
A atividade envolvida foi voltada aos temas Vertebrados, Predação,
Adaptações Morfológicas e Comportamento animal. A coleção Jogo dos Predadores
foi composta por cinco jogos, cada um relativo a um grupo de predadores, peixes,
anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
Cada jogo foi composto por cartas informativas sobre um determinado predador
que deveria ser associado à sua cartela base com imagens deles. No verso de cada
carta havia uma parte de um predador base, com a finalidade de montar um quebra
cabeça até chegar à imagem final.
Figura 18 – Jogo dos mamíferos e verso das peças mostrando a imagem formada

Fonte: Patriarcha-Gracioli, Zanon e De Souza (2008)

Para Patriarcha-Graciolli, Zanon e De Souza (2008, p. 214), o “Jogo dos
Predadores” obteve resultados satisfatórios para seus objetivos, mostrando-se lúdico
e eficaz como instrumento motivador da aprendizagem dos alunos.
O conteúdo envolvido no segundo artigo, intitulado “Estratégias lúdicas no
ensino de Ciências” foi aplicado com alunos do 5º ano do ensino fundamental, do
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Colégio Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no município de
Cascavel, estado do Paraná, publicado no ano de 2008.
As atividades lúdicas relacionadas foram voltadas para os conteúdos
estruturantes da disciplina de Ciências da 5ª ano, como: astronomia, água, energia e
Sistema Solar, sendo composta de quatro jogos: um quebra-cabeças de instrumentos
astronômicos, um dominó sobre Sistema Solar, um bingo sobre energia e um jogo de
trilha sobre a água.
No quebra cabeça eles deveriam juntar três partes de peças, envolvendo o
nome, a imagem e as informações sobre elas.
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Figura 19 – Exemplos de peças do quebra cabeças

Fonte: Knechel e Brancalhão (2008)

No dominó cada peça era dividida ao meio, contendo uma figura e um conceito,
com o intuito de ligar a figura ao conceito correto.
Figura 20 – Peças presentes no jogo de dominó

Fonte: Knechel e Brancalhão (2008)

No bingo os alunos deveriam montar uma tabela contendo conceitos de energia
envolvidos nos conteúdos trabalhados em aula, e a cada palavra preenchida,
relembrar os temas trabalhados.

23

Figura 21 – Uma das cartelas de bingo utilizada no jogo

Fonte: Knechel e Brancalhão (2008)

Na trilha, um jogo de tabuleiro contendo casas com informações sobre a
importância da água, são trabalhadas junto a ideia de competição para ver que grupo
chega ao destino final.
Figura 22 – Parte do tabuleiro da trilha ecológica

Fonte: Knechel e Brancalhão (2008)

Na visão de Knechel e Brancalhão (2008) sobre a importância do lúdico
(...) os jogos ajudaram a criar um clima de entusiasmo sobre os conteúdos
abordados, de forma motivadora e integradora. Ao se aliar os aspectos
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lúdicos aos cognitivos, verificou-se que o jogo é uma importante ferramenta
metodológica para a aprendizagem de conceitos abstratos e complexos que
favorecem a argumentação, a interação entre os alunos e entre os alunos e
professores. (p.24)

Diferentes atividades lúdicas foram utilizadas, buscando uma melhor
compreensão dos conceitos e interação entre os alunos e professor.
O conteúdo envolvido no terceiro artigo intitulado “Atividades lúdicas como
elementos mediadores da aprendizagem no ensino de Ciências da Natureza” foi
aplicado com turmas do 9º ano do ensino fundamental em uma escola particular, na
cidade de Itabuna, no estado da Bahia, publicado em 2009.
A atividade lúdica visando a introdução ao conteúdo de Química, envolvia
várias etapas, entre elas assistir ao filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, relacionando
Química e Alquimia, e posteriormente a utilização de um jogo de tabuleiro, semelhante
a uma corrida de carrinhos, chamado Autódromo Alquímico.
Figura 23 – Tabuleiro do Autódromo Alquímico

Fonte: De Santana e De Brito (2009)

O intuito dessa atividade além de introduzir um novo aprendizado, foi
desmistificar algumas ideias prévias sobre as semelhanças e diferenças entre a
Alquimia e a Química.
De Santana e De Brito (2009) concluíram com seu trabalho que
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(...) a introdução dos jogos e atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito
importante pois quando eles estão envolvidos emocionalmente na ação,
torna-se mais fácil e dinâmico o processo de ensino aprendizagem. (p.1011)

As atividades desenvolvidas neste projeto, trazem tanto assuntos da
atualidade dos alunos como o filme Harry Potter e a Pedro Filosofal, quanto inserção
de novos conceitos de Química, questionamentos sobre realidade e magia, tornando
a curiosidade dos alunos a chave para estimular o interesse em novos conteúdos.
O conteúdo envolvido no quarto artigo, “Contribuições de um jogo didático
para o processo de ensino e aprendizagem de Química no Ensino Fundamental
segundo o contexto da Aprendizagem Significativa”, foi aplicado com alunos da 8ª
série do Ensino Fundamental de uma escola pública, na cidade de Bandeirantes,
estado do Paraná, publicado em 2011.
A atividade constitui um jogo de tabuleiro chamado Super Átomo, o qual os
alunos devem jogar com base em seus conhecimentos, arrecadando partículas
elementares, prótons, neutros e elétrons, e dessa forma conseguir conquistar suas
cartas átomo, ganhando no final quem obtiver a maior quantidade.
Figura 24 – Tabuleiro do jogo Super Átomo

Fonte: De Castro e Costa (2011)
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Com base na temática, os assuntos abordados foram estrutura atômica,
modelos atômicos, os cientistas que os elaboraram, elementos químicos, curiosidades
e utilidades ligadas a Química.
O que foi esperado com este instrumento lúdico é que os alunos fossem
estimulados a aprender um pouco mais sobre o tema, visando uma melhoria no ensino
de Química.
De Castro e Costa (2011) possuem sobre o objeto lúdico produzido a visão de
que o jogo:
(...) é um instrumento eficaz na promoção da aprendizagem significativa, uma
vez que se encaixa nos requisitos básicos desta teoria (...) e por manifestar
no aluno uma predisposição para aprender. Além disso, gera momentos de
alegria e prazer em sala de aula. (p.34)

De Castro e Costa (2011 p.34) ainda retratam a superação do modelo
tradicional, dessa forma, a transmissão de conhecimento deixou de ser unidirecional,
e os estudantes passaram a receber e armazenar informações de modo ativo e
significativo.
O conteúdo envolvido no quinto artigo, “Inserção do lúdico no ensino de
Ciências do 7º ano do ensino fundamental”, foi aplicado com alunos do 7º ano da
escola municipal Joaquim Francisco de Souza, no município de Caxias, situado no
estado do Maranhão e publicado em 2012.
Focado nos conteúdos de vírus e bactérias, foram aplicadas duas atividades,
a primeira consistiu-se de um jogo de passa ou repassa, na qual os grupos foram
separados e disputavam a competição ao responderem perguntas sobre a temática
Vírus.
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Figura 25 – Perguntas do jogo Passa ou Repassa

Fonte: Silva, et al (2012)

Na segunda houve o jogo de cruzadinha, sobre o assunto Bactérias. Os
alunos teriam algumas dicas e com base nelas deveriam completar os espaços para
preencher sua cruzadinha formando as palavras.
Figura 26 – Cruzadinha das bacteria

Fonte: Silva, et al (2012)
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Apontando o objetivo do trabalho e o que se obteve, Silva et al, (2012 p.04)
afirma que
Esses resultados apontam que as atividades propiciadas pelos jogos
parecem ter sido desencadeadoras de raciocínios, de novas coordenações
aplicadas a situações vividas durante os jogos, visto que, para resolver
problemas é preciso compreendê-los e elaborar estratégias de solução. (...)
Os alunos sentiram-se mais à vontade para manifestarem suas inquietações,
demonstrar sua curiosidade e expressar o conhecimento já adquirido.

O intuito desses jogos lúdicos foi mudar um contexto comum de uma aula de
Ciências

teórica, tornando um ambiente

propício

ao desenvolvimento de

potencialidades
O conteúdo envolvido no sexto artigo, “Dinâmicas de grupo como recurso
pedagógico no ensino de Ciências”, foi aplicado com alunos de 6º ano do ensino
fundamental, em uma escola privada no município do Rio de Janeiro e publicado em
2013.
Foram aplicadas dinâmicas de grupo envolvendo os temas Teia para a vida e
Água para vida, sendo os dois ligados a Educação Ambiental. Na primeira os alunos
fizeram um círculo e um deles responde a uma pergunta sobre o meio ambiente,
sendo sua resposta julgada como positiva ou negativa e posteriormente discutida com
todos para buscar a melhor finalidade para o assunto em questão.
Na segunda dinâmica os assuntos água e lixo são abordados, com uma
pergunta base e depois de algumas discussões, todos se reúnem e jogam bolinhas
de papel na água, uma por vez e posteriormente todas juntas, para observarem o
impacto que o lixo tem na qualidade de nossa água. Após este momento, fizeram uma
discussão comparando as bolinhas como as ações das pessoas e a água com o
ambiente.
Para Pereira e Da Fontoura (2013), este trabalho demonstrou que:
(...) é possível despertar e ampliar o interesse dos alunos por questões
ambientais, tornando-os mais conscientes de que, de alguma forma, seus
atos interferem em sua comunidade positiva ou negativamente (...) o uso de
atividades lúdicas e interativas no contexto ensino-aprendizagem favorece o
desenvolvimento de um processo cognitivo questionador e dinâmico, e
estimula o aluno a expressar sua opinião. (p.2740 e 2741)
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O intuito do trabalho foi demonstrar a integração entre os grupos e aumentar
o interesse pelo tema abordado, mostrando a importância da Educação Ambiental, e
como inseri-la ao dia a dia.
O conteúdo envolvido no sétimo artigo, “O lúdico como prática pedagógica no
ensino de Ciências: jogo didático sobre o sistema esquelético”, foi aplicado com alunos
do 7º ano do ensino fundamental, em uma escola municipal de Sapucaia do Sul no
estado do Rio Grande do Sul, publicado em 2013.
A atividade envolveu um jogo de perguntas e respostas, para uma disputa
entre eles, sendo elaborado com base nos conteúdos desenvolvidos nas aulas de
Ciências daquele ano sobre o sistema esquelético.
Foram aplicados um teste antes e outro depois da dinâmica lúdica e percebeuse uma melhora nos resultados posteriores.
Na visão de Almeida, Lopes e Dal-Farra (2013), pode-se concluir que:
A partir da realização da atividade lúdica, podemos observar as contribuições
para o aprendizado dos alunos. Segundo eles, o jogo contribui para um maior
domínio conceitual, aumenta a atenção por parte dos alunos e pode ser
utilizada em atividades de revisão de conteúdos, se constituindo em grandes
aliados das aulas de Ciências por despertar o interesse dos alunos. (p.6)

Essas disputas aparecem como um incentivo ao desenvolvimento dos alunos,
a competição e o trabalho em grupo, agem como integrador de novas experiências.
O conteúdo envolvido no oitavo artigo, “Jogo da “trilha ecológica capixaba”:
uma proposta pedagógica para o ensino de Ciências e a educação ambiental através
da ludicidade”, aplicado com alunos do 6º ano do ensino fundamental, da Escola
Municipal Marieta Escobar, no bairro de Santa Martha, município de Vitória, estado do
Espírito Santo, publicado em 2013.
Foi desenvolvido um jogo de tabuleiro chamado Trilha Ecológica, envolvendo
situações relacionadas ao meio ambiente já ocorridas, ou que possam ocorrem na
região da cidade de Vitória.
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Figura 27 – Tabuleiro da trilha ecológica capixaba

Fonte: Muline et al (2013)

Como exposto por Muline et al, (2013, p.192) sobre a aplicação da atividade
Pela forma como os alunos participaram da atividade e debateram sobre as
questões presentes no jogo, percebemos que a proposta conseguiu atingir o
seu objetivo principal, qual seja, levar a Educação Ambiental de forma mais
lúdica para que os educandos percebessem que todos possuem
responsabilidades com as questões relacionadas ao meio ambiente.

O propósito do jogo foi fazer os alunos refletirem sobre suas ações e impactos
no meio ambiente, ao mesmo tempo em que se apropriavam de conhecimentos e para
que com isso, houvesse uma mudança de postura voltando-se para um mundo mais
sustentável.
O conteúdo envolvido no nono artigo, “Tendências investigativas para o
ensino de Ciências: uma proposta lúdica para o ensino da temática Alimentação”, foi
aplicado com alunos do 8º ano do ensino fundamental, em uma escola pública de
Manaus, no estado do Amazonas e publicado em 2013.
O jogo Montando a Pirâmide Alimentar foi desenvolvido com base na temática
Alimentação, onde cada grupo recebe várias peças contendo elementos que devem
ser encaixados nos seus respectivos lugares na pirâmide, ganhando aqueles que a
completarem primeiro e corretamente. Tendo como finalidade a melhor compreensão
dos alunos ao tema, tornando a aula mais dinâmica e diversificada.
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Figura 28 – Jogo da pirâmide alimentar

Fonte: Ramos, Tanaka e Anic (2013)

A avaliação de Ramos, Tanaka e Anic (2013), sobre o uso de ludicidade na
atividade:
Foi observada a importância educativa do jogo durante sua aplicação (...) os
jogos associam brincadeiras e diversão ao aprendizado. Os alunos são
estimulados e acabam desenvolvendo diferentes níveis da sua formação,
desde as experiências educativas, físicas, pessoais e sociais. (p.6 e 7)

O conteúdo envolvido no décimo artigo, “A utilização e a produção de HQ
curtas “tirinhas” como propostas lúdicas nas aulas de Ciências”, foi aplicado com
alunos do 7º ano do ensino fundamental, de um Colégio Municipal localizado em Barra
Mansa, no Rio de Janeiro, e publicado em 2015.
A atividade consistiu em analisar tirinhas voltadas para os temas reprodução
assexuada e microrganismos na área de Biologia, onde os alunos deveriam analisar
do que se trata a tirinha, se teria algo a ver com o conteúdo trabalhado nas aulas e se
algo deveria ser acrescentado.
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Figura 29 – Tirinha de HQ sobre microrganismos

Fonte: Baptista e Maia (2015)

Em uma segunda etapa os alunos construíram a sua própria tirinha, com a
ideia principal de avaliar os conceitos científicos que eles já conheciam.
Figura 30 – Tirinhas desenvolvidas pelos alunos sobre microrganismos

Fonte: Baptista e Maia (2015)

Sobre a atividade produzida Baptista e Maia (2015) concluíram que:
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(...)ficou evidente que as atividades lúdicas como essa, são mais prazerosas,
promovem a aproximação entre Ciência e Arte e permite que conceitos
científicos sejam melhores absorvidos pelos alunos, pois envolvem
discussão, e participação deles, ao contrário de uma simples aula tradicional
de Ciências. (p.7)

A intenção do trabalho foi gerar uma participação ativa por parte dos alunos,
com discussões, saindo da tão comum passividade nas aulas e focando nos
conteúdos abordados.
O conteúdo envolvido no décimo primeiro artigo, “Argumentações no ensino
fundamental a partir de uma atividade lúdica: contribuições para a alfabetização
científica”, foi aplicado com alunos do 5º ano do ensino fundamental, em uma escola
da rede municipal de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e publicado em 2015.
Desenvolveu-se um jogo chamado Presa e Predador, com os alunos sendo
divididos e nomeados com base em três grupos: plantas, tapitis(coelhos) e
jaguatiricas. Os alunos tapitis e jaguatiricas ao comando do professor deveriam se
alimentar de suas presas e em uma próxima rodada se tornariam outro ser vivo dentro
do jogo, podendo ser presa ou predador.
Para Ribeiro Filho, Zanotello e Roberto (2015), o resultado que se obteve com
este trabalho foi que:
As crianças fizeram uso de suas habilidades para o desenvolvimento de um
processo de alfabetização científica(...). Estes estudantes trouxeram um
repertório de ideias sobre os fenômenos, participando diretamente em um
processo de investigação. Há indícios de que internalizaram informações de
forma mais estruturada, fazendo uso dos dados empíricos e relacionando
com seus conhecimentos básicos.

(p.7 e 8)

O propósito foi trabalhar e desenvolver com ludicidade os conceitos de
população e cadeia alimentar, fazendo os alunos analisarem, questionarem e
interpretarem cada etapa do processo.
O conteúdo envolvido no décimo segundo artigo, “O lúdico no ensino de
ciências da natureza: Gincana Água e Energia”, foi aplicado com alunos do ensino
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fundamental e médio regular do Colégio Estadual Barão de Palmeiras, em Paraíba do
Sul, no estado do Rio de Janeiro e publicado em 2017.
A gincana compunha as matérias de Ciências, Química, Física e Biologia, e
desenvolveu-se tarefas de produção e tarefas relâmpago: grito de guerra e confecção
do mascote, quiz sobre as formas de energia e suas transformações, mural do antigo
X moderno, mordida na maçã, rap sobre desperdício da água, montagem do tangran,
painel informativo dos tipos de energia, desafio de Física, pesquisa e coreografia da
música Sobradinho, quebra cabeça e tarefa solidária.
Figura 31 – Maquete feita em uma das atividades da gincana

Fonte: Silva (2017)

Na visão de Silva (2017 p.7), as atividades foram muito proveitosas,
concluindo que a gincana
[...] contribuiu para motivar os estudantes a trabalharem em grupo,
desenvolverem o gosto pela Ciência e adquirirem responsabilidade para o
cumprimento de prazos através da atividade diversificada e lúdica,
percebendo a importância da água como fonte motriz do planeta Terra, no
que tange as ações antrópicas e no equilíbrio ecológico.

Com esta gincana tiveram o intuito de auxiliar no processo de ensinoaprendizagem, despertando o interesse do aluno e sua conscientização sobre os
aspectos influentes no consumo da água, os efeitos positivos e negativos das usinas
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na produção de energia e uma crítica social ao governo pelos diversos problemas
encontrados.
O conteúdo envolvido no décimo terceiro artigo, “Games como estratégia no
ensino de Ciências para abordar saneamento básico”, aplicado com alunos de 6º e 7º
ano do ensino fundamental, de duas escolas particulares, dos municípios de Mariana
e Ouro Preto em Minas Gerais, e publicado no ano de 2019.
Consiste em três jogos educativos eletrônicos, sendo eles: caça palavras para
encontrar palavras relacionadas a saneamento básico, Show Chuá, um jogo de
perguntas e respostas abordando preservação ambiental, uso racional de água e a
importância do saneamento básico e Trata City, baseado na realidade de uma
comunidade carente e seus problemas com saneamento básico.
Figura 32 – Caça palavras sobre saneamento básico

Fonte: Dos Reis e Junior (2019)
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Figura 33 – Jogo Show Chuá sobre saneamento básico

Fonte: Dos Reis e Junior (2019)
Figura 34 – Jogo Trata City

Fonte: Dos Reis e Junior (2019)

A finalidade da atividade foi ampliar os conhecimentos dos alunos e motiválos a continuar interagindo com os colegas e com os jogos:
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(...) os jogos educativos selecionados auxiliaram no aprendizado e no
desenvolvimento de competências para melhorar o rendimento dos discentes
nas atividades escolares. (...) Desta forma é possível atender os objetivos da
aprendizagem, em que se frisa que os discentes devem ser agentes ativos
na construção crítica do seu conhecimento. (DOS REIS, JÚNIOR, 2019, p.18)

A tecnologia aparece como um recurso a mais para o desenvolvimento dessa
aula lúdica e facilita a integração entre alunos e assimilação dos conteúdos
abordados.
O conteúdo envolvido no décimo quarto artigo, “A ludicidade como ferramenta
para o ensino de Ciências”, aplicado com alunos do 7º ano do ensino fundamental, na
Escola Municipal Antônio Lustosa de Oliveira Cabral, na cidade de Terra Nova, estado
de Pernambuco e publicado em 2019.
Foram feitas duas atividades, uma gincana de passa ou repassa em grupo
com perguntas sobre o tema Reino Monera, ganhando o grupo que alcançasse mais
pontos, e a segunda sobre plantas em geral, na qual cada grupo recebia uma planta
e teria que desenhá-la e apresentar para a classe suas características.
Figura 18 - Passa ou Repassa sobre Reino Monera

Fonte: Landim, Vieira e Bezerra (2019)

De acordo com a visão crítica de Landim, Vieira e Bezerra (2019)
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(...) é preciso inserir aos poucos a ludicidade na sala de aula e nos
planejamentos, mas isso tem que ser com um certo cuidado, uma vez
que o professor tem uma certa relutância em aceitar e inserir o lúdico
como forma de transmitir conhecimento em suas aulas (...) eles tem as
ferramentas lúdicas como suas aliadas para desenvolverem um ótimo
trabalho e todos consequentemente ter um bom desenvolvimento nas
aulas de Ciências. (p.12 e 13)

As práticas desenvolvidas tiveram como finalidades promover o interesse dos
alunos pelo tema, melhorar o desenvolvimento e incentivar o trabalho em grupo.
O conteúdo envolvido no décimo quinto artigo,” Implementação de sequência
didática experimental na perspectiva da ludicidade: construindo saberes sobre pH”,
em uma escola pública da rede municipal do município de Codó, estado do Maranhão
e publicado em 2019.
Foram desenvolvidas duas atividades, sendo uma experimental analisando o
pH de diferentes substâncias e um jogo de cartas com disputas de perguntas e
respostas, baseados nos temas Ácidos e Bases. Ganhando o grupo que obtivesse a
maior quantidade de respostas corretas. Posteriormente a cada atividade um
questionário foi aplicado, para analisar o aprendizado dos alunos.
Figura 19: Experimentos com pH

Fonte: Ferreira, Marques e De Oliveira Marques (2019)

Figura 20: Largada para o jogo de perguntas e respostas
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Fonte: Ferreira, Marques e De Oliveira Marques (2019)

Ferreira, Marques e De Oliveira Marques (2019 p. 31) consideram as
atividades lúdicas
[...] em conexão com atividades de ensino, como a experimentação
por exemplo, podem se apresentar como forma de estabelecimentos
de elos entre os objetivos de ensino e de aprendizagem, uma vez que
além de permitir a construção de um ambiente acolhedor e dinâmico,
amplia a possibilidade de aprendizagem, transcendendo os muros da
prática tradicional normalmente implementada nas aulas de ciências.

As análises mostram que diversas são as formas de utilização da ludicidade
em aulas de Ciências. Os artigos averiguados são de locais variados do Brasil e com
assuntos diversos, mesmo assim são unânimes os resultados positivos mostrados
com a aplicação de atividades lúdicas.
Com base nos artigos avaliados, pode-se observar uma diferença significativa
de publicações de atividades lúdicas em aulas de Ciências aplicadas em escolas
públicas e privadas, como mostrado no Gráfico 1 abaixo:
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Gráfico 1 - Aplicação de atividades lúdicas nas aulas de Ciências por tipo de escola
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Fonte: Autoria própria

É mencionado em alguns dos trabalhos feitos em escolas públicas, o fato de
escolherem instituições localizadas em bairros mais carentes, utilizando assim essas
atividades como forma de incentivo à educação, quando em outros aspectos a
situação não é tão favorável.
Em muitos casos, foi feita uma observação prévia das aulas para avaliar os
alunos e seu desenvolvimento antes da aplicação de atividades. Notaram-se tanto em
escolas públicas quanto privadas, algumas limitações existentes por parte dos alunos
que se mostraram desinteressados e até desmotivados pelas dificuldades
encontradas no aprendizado e por rotineiras aulas teóricas, onde teriam pouca ou
nenhuma atuação direta. Esses tópicos só não foram abordados por PatriarchaGraciolli, Zanon e De Souza (2008), De Santana e De Brito (2009), Ribeiro Filho,
Zanotello e Roberto (2015) e por Silva (2017).
Outros limites observados devem-se ao fato de que, muitos professores dessas
instituições tanto públicas quanto privadas lidam com diversas dificuldades para
desenvolver algo novo e diferenciado devido à falta de tempo para criar materiais
diversificados, de preparo e conhecimento para utilização de novas metodologias, de
domínio da sala, sem contar a falta de recursos em escolas, neste caso
exclusivamente das públicas, ligado a um sistema precário.
Porém, mesmo com os problemas encontrados no ensino, partindo do
momento de início da aula prática, existe uma gama de possibilidades ocorrentes. As
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crianças são colocadas a prova, e podem participar ativamente da dinâmica
apresentada. Dessa forma sendo desafiados ao aprendizado, a buscar por mais,
querendo saber e compreender melhor os assuntos propostos, adquirindo uma
ampliação de seu conhecimento científico.
Estes artigos são de variadas cidades e estados do Brasil, havendo também
uma variação no local de publicação, como mostra o gráfico 2 abaixo:
Gráfico 2 – Dados percentuais dos artigos por local de publicação

40%

60%

Eventos e congressos

Periódicos

Fonte: Autoria Própria,2020.

Nos 15 que foram analisados, o intuito de desenvolver atividades lúdicas para
o aprendizado de Ciências é o mesmo, e durante o percurso observaram
possibilidades e limites das atividades lúdicas desenvolvidas, como mostra o quadro
1 abaixo:
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Quadro 1: Possibilidades e limites das atividades lúdicas desenvolvidas
Artigos analisados
1º “Jogo dos predadores”:
uma proposta lúdica para
favorecer a aprendizagem
em ensino de ciências e
educação ambiental.
2º Estratégias lúdicas no
ensino de ciências.
3º Atividades lúdicas como
elementos mediadores da
aprendizagem no ensino de
ciências da natureza.
4º Contribuições de um jogo
didático para o processo de
ensino e aprendizagem de
Química no Ensino
Fundamental segundo o
contexto da Aprendizagem
Significativa.
5º Inserção do lúdico no
ensino de ciências do 7º ano
do ensino fundamental.
6º Dinâmicas de grupo como
recurso pedagógico no
ensino de Ciências.
7º O lúdico como prática
pedagógica no ensino de
ciências: jogo didático sobre
o sistema esquelético.
8º Jogo da “trilha ecológica
capixaba”: uma proposta
pedagógica para o ensino de
ciências e a Educação
Ambiental através da
ludicidade.
9º Tendências investigativas
para o ensino de Ciências:
uma proposta lúdica para o
ensino da temática
alimentação.
10º A utilização e a produção
de HQ curtas “tirinhas” como
proposta lúdica na aula de
Ciências.

Possibilidades das
atividades lúdicas
desenvolvidas

Limites das atividades
lúdicas desenvolvidas

Instrumento motivador da
aprendizagem dos alunos.

Não abordados.

Aprendizagem significativa e
prazerosa,
aquisição
de
conhecimentos científicos de
forma
motivadora
e
integradora.
Envolvimento emocional na
ação por parte dos alunos,
facilita o processo de ensino
aprendizagem.
Promoção
de
uma
competição
saudável
e
prazerosa, manifestação da
predisposição do aluno pelo
aprender e com isso um
crescimento intelectual.

Métodos
rotineiros
e
mecânicos, propostas que
não repercutem em sala de
aula.

Entusiasmo dos alunos com a
atividade,
demonstrando
curiosidade e vontade de
expressar
seus
conhecimentos.

Alunos
inicialmente
desmotivados, indo à escola
sem objetivos, indisciplinados
e sem compromisso, sem
expectativas para o futuro por
falta de incentivo.
Falta de familiarização com
atividades em grupo, onde os
alunos podem expor suas
opiniões.
Dificuldade inicial sobre os
conceitos abordados.

Incentivo
a
criatividade,
interdisciplinaridade, alunos
motivados e participativos.
O jogo aparece como um
facilitador de conhecimento,
estimula o pensamento e a
troca de pontos de vista.
Surpresa e animação dos
alunos com o tema abordado,
construção, desconstrução e
reconstrução
de
conhecimentos
sobre
educação ambiental por parte
das crianças.
Desenvolver habilidades de
resolução de problemas,
interação entre alunos e entre
professor
e
alunos,
desenvolvimento de diversos
níveis de formação.
Envolvimento da turma para
analisar e discutir conceitos
científicos,
incentivo
a
reflexão e atuação dos alunos
se tornando ativos em aula.

Não foram abordados.

Costumeiro
modelo
tradicional de ensino.

Necessidade de urgentes
mudanças no âmbito de
formação de professores
inicial
e
continuada
e
inserção
de
novas
metodologias.
Falta de estimulo, de tempo
do professor para confecção
de materiais sofisticados e de
recursos da escola devido a
precariedade do sistema.
Dificuldades para entender o
real contexto das tirinhas, e
pela dificuldade com leitura e
interpretação de texto
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11º Argumentações no
ensino fundamental a partir
de uma atividade lúdica:
contribuições para a
alfabetização científica.
12º O lúdico no ensino de
Ciências da Natureza:
Gincana Água e Energia.

13º Games como estratégia
de ensino de ciências para
abordar o saneamento
básico.

14º A ludicidade como
ferramenta para o ensino de
ciências.
15º Implementação da
sequência didática
experimental na perspectiva
da ludicidade: construindo
saberes sobre pH.

Uso de habilidades para o
processo de alfabetização
científica,
internalizaram
informações de forma mais
estruturada.

Não foram abordados.

Contribuição para o despertar
do interesse do aluno,
trabalho
em
grupo,
conscientização e gosto pela
Ciência.
Incentivar a compreensão de
conteúdos abordados em
sala de aula, significativa
contribuição da utilização de
jogos
educativos,
conhecimento mais amplo
sobre doenças hídricas.
Atrair os alunos para as aulas
de Ciências, trabalho em
equipe, interação entre os
alunos, aprender de forma
descontraída.
Empolgação e empenho na
atividade
proposta,
ansiedade
pela
aula
diferenciada

Não foram abordados.

Falta de conhecimento dos
alunos em parte do assunto
abordado.

Falta de controle da turma por
parte do professor, de
criatividade para tornar a aula
mais interessante e de
interação professor aluno.
Dificuldade de assimilação ao
cotidiano,
falta
de
alfabetização científica

Fonte: Autoria Própria,2020.

A partir do que foi analisado percebe-se que mesmo com certas limitações, os
aspectos positivos que esta metodologia traz para a aula supera as dificuldades e
enaltece as contribuições para o ensino.
Como é lembrado por Kishimoto (1996), “a utilização do jogo potencializa a
exploração e a construção do conhecimento, por contar com a motivação interna típica
do lúdico”.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos artigos que foram analisados para esta pesquisa fica evidente
um maior interesse dos alunos, desenvolvendo uma aprendizagem com significados,
destacando-se a apropriação de conhecimentos adquiridos nas aulas de Ciências.
Diversos foram os assuntos, lugares e as atividades lúdicas abordadas, e
unanimemente sua utilização teve resultados satisfatórios tanto no parecer dos
docentes, quanto dos educandos.
Ainda que haja muitas possibilidades de engrandecimento e melhora no ensino
aprendizagem das aulas de Ciências, há alguns limites por parte da escola, dos
professores e mesmo dos alunos que devem ser superados e melhorados, buscando
um desenvolvimento significativo.
Pode-se perceber ainda, algumas modificações positivas desses limites
posteriormente a aplicação das atividades lúdicas, sendo assim um caminho para
encontrar melhores resultados.
Corroborando com as ideias de Gottfried, Fleming e Gottfried (1998),
entendemos que o principal benefício dessa metodologia é a capacidade de gerar
oportunidades de aprendizagem cognitivamente estimulantes, capazes de facilitar o
desenvolvimento da motivação intrínseca das crianças para o estudo e o
entendimento da ciência.
Nota-se com esta análise que nos casos avaliados as atividades lúdicas foram
proveitosas e deveriam ser cada vez mais inseridas no contexto escolar, não só em
aulas de Ciências, mas no ensino de uma forma geral, diferenciando-se as aulas,
trazendo algo a mais para inserção de conteúdos e com isso tornando para os alunos
aquele momento único e inovador.
Dessa forma cabendo aos professores o direcionamento da aula lúdica, para
transformar uma aula teórica tão comum ao dia a dia dos alunos, em uma gama de
possibilidades.
Enfim, o lúdico nas aulas de Ciências traz à tona a curiosidade, o
questionamento, o interesse ampliado, a motivação para o aprendizado e deve sim
ser cada vez mais utilizado como recurso didático para o aprendizado científico.
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