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A PERCEPÇÃO DE ALUNOS SOBRE O USO DE ATIVIDADES LÚDICAS 

NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Maria Erika Vieira de Souza 

RESUMO 
 
A ludicidade é uma estratégia mediacional que pode ser trabalhada por educadores nas escolas, 
inclusive, nas aulas de ciências. O objetivo deste projeto é conhecer a percepção que os alunos tem 
sobre o uso de atividades lúdicas na mediação de conceitos em ensino de Ciências.  Para chegar ao 
objetivo, foram feitas entrevistas semi-estruturadas com 17 alunos de 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental de uma escola de Planaltina-DF. Esta pesquisa obteve resultados que demonstrou que o 
significado do lúdico nas aulas de Ciências está vinculado ao que a pessoa constrói com a atividade 
e/ou com o recurso. Além de promover interação entre os alunos e responsabilidade pessoal e social, 
foi identificado que os recursos lúdicos no ensino de ciências são voltados para a experimentação e 
uso de vídeo. Dessa forma, a pesquisa deixa evidente a necessidade de os estudantes terem contato 
com as diversas atividades que proporcionam prazer e aprendizagem numa perspectiva cidadã. 
 
Palavras-chave: atividades lúdicas, ensino de Ciências, percepção dos alunos. 
 
 
ABSTRACT 
 
The playfulness is a mediational strategy that can be crafted by educators in schools, even in science 
classes. The objective of this project is to understand the perception that students have on the use of 
recreational activities in the mediation of concepts in science teaching. To reach the goal, they were 
made semi-structured interviews with 17 students from 6th to 9th grade of elementary school of a 
school of Planaltina-DF. This research obtained results showed that the meaning of the play in science 
classes is linked to the person builds with activity and / or the resource. In addition to promoting 
interaction between students and personal and social responsibility, it was identified that the 
recreational resources in science education are meant for experimentation and video use. Thus, the 
research makes clear the need for students to have contact with the various activities that provide 
pleasure and learning a citizen perspective. 
 
Keywords: Recreational activities, science education, student’s perception. 
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INTRODUÇÃO 

 

É comum associar a ludicidade, por um lado, ao brincar e à diversão e, por outro, à 

aprendizagem. Quando associada ao processo de ensino-aprendizagem, a ludicidade é 

apresentada como uma estratégia mediacional que pode despertar no estudante a vontade de 

aprender, facilitando e potencializando este processo. O interesse por esse tema veio através 

da correlação existente entre a aprendizagem do aluno e o uso de recursos e atividades lúdicas 

no ensino de Ciências.  O uso de estratégias lúdicas permite que o aluno problematize, analise 

e solucione situações que proporcionam a internalização do conhecimento, em que o sujeito 

seja crítico e autônomo (BACELAR, 2009; CABRERA, 2007). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na antiguidade, já era possível observar aspectos lúdicos nas ações cotidianas. Eles 

utilizavam atividades de jogos, dança, pesca, lutas e brincadeiras para a sobrevivência do 

grupo como, por exemplo,a natação para a pesca  ou só para a diversão, as lutas como 

brincadeiras ou lutas por território, alimentação e defesa do grupo (ALMEIDA, 2003). 

Compreendemos, portanto, que não é a ação em si que pode ser qualificada como lúdica, mas 

o contexto em que ela acontece num determinado momento de espaço-tempo histórico e 

social. 

O termo lúdico deriva do grego ludus e significa jogo e divertimento (LEAL, 2011; 

SANTOS 2002; CABRERA, 2007).  Com o passar dos anos, o termo lúdico se modificou, 

ampliando para agregar significados relacionados, inclusive, à ação pedagógica. Neste 

sentido, o lúdico se associa a estratégias mediacionais que podem promover a aprendizagem 

do aluno (LEAL, 2011).  

Na educação brasileira, tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 

1996) como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), há uma defesa por “reformulações 

no sistema de ensino” (BEAUCLAIR, 2006, p. 01) a partir de questionamentos sobre as 

práticas docentes, para a construção de novas atuações. Neste contexto, as atividades lúdicas 

ganharam mais espaço em sala de aula. Segundo Almeida e Shigunov (2000), a atividade 

lúdica é uma atividade diversificada de jogos e brincadeiras que possuem regras, podendo dar 

prazer aos envolvidos. Isto implica que atuar na mediação de conceitos por meio de atividades 

lúdicas é sair do modelo tradicional do giz e do quadro e diversificar atividades que permitam 
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o estudante criar situações, estratégias de resolução de problemas, além de proporcionar 

interação e cooperação entre eles, visto que pode proporcionar e potencializar a aprendizagem 

do estudante. 

Ao utilizar as atividades lúdicas, que, segundo Gonçalves (2014), pode ser designado 

como brincadeiras, jogos e o brincar, pode despertar no estudante o prazer de se estudar. 

Segundo o PCN de Ciências Naturais (BRASIL, 1998), o ensino de ciências deve permitir que 

o estudantes vivencie o método científico, levantando hipóteses, testando-as, questionando, 

descobrindo e redescobrindo conhecimentos. Com o uso das atividades lúdicas, torna-se 

possível alcançar o objetivo de proporcionar ao estudante um contexto favorável de 

aprendizagem a partir da geração de zona de desenvolvimento proximal (VIGOTSKY, 1998), 

que é o espaço possível de aprender a partir das mediações com objetos e com as linguagens 

possíveis em uma dada interação. Neste sentido, o lúdico tende a concretizar estratégias de 

ação que geram motivação e vinculação do estudante à atividade. Como defende Maluf 

(2008), as atividades lúdicas proporcionam prazer aos estudantes, porém a atividade não tem 

por obrigatoriedade ser prazerosa para todos e, se por algum motivo, essas atividades não 

gerem motivação, elas não poderão ser consideradas como lúdicas.  

Segundo Vygotsky (1998), a atividade lúdica, mais especificamente, o jogo permite 

que o indivíduo usufrua de sua imaginação ao acreditar que um determinado objeto se torne 

outro no seu imaginário. O sujeito cria a partir do que conhece, da sua vivência com o meio e 

de suas necessidades, colaborando para sua aprendizagem. Piaget (1975, apud DUSKA; 

WHELAN, 1979) concorda, explicando que os diferentes tipos de jogo podem fazer uma 

ligação entre suas idéias e a realidade a partir do que é possível através da maturação das 

estruturas cognitivas. Ambos os teóricos demonstram a importância do lúdico na educação, 

pois o aluno tem a possibilidade de aprender a partir das atividades lúdicas. 

Segundo Sousa, Oliveira Silva, Sousa Silva e Gonçalves da Silva (2012), é possível, 

através das atividades lúdicas, ensinar ciências. Para os autores, as atividades lúdicas podem 

ser ferramentas inovadoras para o ensino-aprendizagem de ciências “sendo um instrumento de 

informação, observação e correlação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula com o 

cotidiano do aluno” (SOUSA, et al, 2012, p.04).   

As atividades lúdicas são favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem de 

ciências. De acordo com os PCNs (BRASIL, 1998, p. 28), “trata-se, portanto, de organizar 

atividades interessantes que permitam a exploração e a sistematização de conhecimentos 

compatíveis ao nível de desenvolvimento intelectual”.  
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Ensinar e aprender ciências devem estar atrelados ao encantamento da descoberta, 

entendendo por descoberta o processo de identificação e de explicação dos fenômenos da 

natureza a partir do método científico, que pressupõe observações sistemáticas do cotidiano 

do estudante, levantamento de hipóteses e registros de informações. Estas estratégias podem 

ser lúdicas e favorecer a abstração de idéias e o exercício da reflexão, trazendo respostas para 

o problema de o conhecimento científico nem sempre ser condizente com a vivência do 

estudante, dificultando a internalização dos conceitos (BRASIL, 1988). 

A pesquisa de Guirra (2013), que teve por objetivo investigar a percepção do lúdico e 

de suas funções sobre o ensino de ciências na visão de professores e alunos das séries finais 

do ensino fundamental de uma escola pública de Planaltina, demonstrou que ele está 

associado à construção de um espaço de prazer e de alegria para a aprendizagem. Nas 

palavras da autora: “sobre a utilização de jogo, brinquedos e brincadeiras durante as aulas, os 

alunos disseram ser uma forma diferente, descontraída, interessante e divertida de aprender, 

que facilita a aprendizagem, a compreensão, a interação, além de tornar a aula menos 

cansativa.” (p. 14)e continua: 

Podemos observar nas falas dos alunos que aprender ciências brincando é 
uma possibilidade, uma experiência para o aluno, ajuda-o na aprendizagem e 
na interação com os outros. E que quando o professor aborda o conteúdo de 
ciências através de do lúdico, a aula se torna mais fácil para o aluno 
entender, além de ser legal e divertido (p.15). 

 
No que se refere à utilização de atividades lúdicas no ensino de ciências, há desafios 

que devem ser superados, como: salas de aula superlotadas, que dificultam a mediação do 

professor e a atenção que o educador precisa ter com os diferentes estudantes, a indisciplina 

deles, as dificuldades com recursos materiais e, como dizia Oliveira e Souza (2007), a 

capacitação do educador que, em diversas ocasiões, não aprende em sua formação estratégias, 

ou seja, caminhos alternativos para trabalhar com o lúdico, mesmo faltando recursos 

humanos, instrumentais e infra-estrutura. No entanto, mesmo com tantas dificuldades a serem 

superadas, o educador tem como finalidade ultrapassar as barreiras para ensinar sendo ele 

“instigado por seus desafios” (FREIRE, 1996, p.28). Portanto, o lúdico tem grande 

importância e potencial para ser usado em sala de aula. O PCN de Ciências Naturais 

(BRASIL, 1998) deixa claro que o objetivo do ensino de ciências é indagar o estudante sobre 

os fenômenos da natureza para, a partir de observações, ele solucionar problemas, levantar 

hipóteses e considerá-las ou não necessárias para suas conclusões. Com isto, entendemos que 

o lúdico tem potencial para proporcionar a aprendizagem em âmbito escolar e “também para o 

cidadão comum” (BRASIL, 1998, p. 19). 
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OBJETIVOS 

 

Geral: identificar a percepção dos alunos sobre o uso de atividades lúdicas na 

mediação de conceitos em ensino de Ciências.  

Específicos: 

• identificar se o educador utiliza recursos lúdicos e atividades lúdicas em sala 

de aula e como as utiliza, na perspectiva dos alunos; 

• conhecer a opinião dos alunos sobre o uso das atividades lúdicas nas aulas de 

Ciências. 

 

METODOLOGIA 

 

Para compreender a perspectiva dos estudantes sobre o assunto, foi utilizada a 

metodologia qualitativa, pois o objetivo é conhecer a percepção deles sobre os recursos e 

atividades lúdicas no ensino de Ciências Naturais, além da construção de grupos temáticos a 

partir da análise dos resultados constatados. Portanto, torna-se uma metodologia apropriada 

para a realização da presente pesquisa, pois ela se assenta no estudo dos significados 

coletivamente construídos sobre um fenômeno, neste caso, a ludicidade (GUNTHER, 2006). 

 

Método: 

• Participantes: dezessete alunos de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com 

idades entre 11 e 28 anos de idade, de escolas públicas de Planaltina-DF. Os estudantes 

estavam vinculados a duas escolas diferentes, sendo uma do ensino regular e outra do ensino 

de jovens e adultos interventivo. Todos os participantes estavam no período entre 6º e 9º ano. 

� Instrumento: foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturada, pois a 

mesma possui algumas perguntas previamente determinadas em que o estudante fornece 

respostas livres e a pesquisadora pode retirar ou acrescentar perguntas de acordo com a 

situação (OLIVEIRA, 2008). A seguir, apresentamos o roteiro de entrevista elaborado para 

esta pesquisa. 

 

1. O/A professor/a de Ciências utiliza recursos e atividades lúdicas em sala de aula? 

Você pode me dizer quais?  

2. Pode me contar uma aula em que o lúdico foi utilizado na sua aula de ciências? 
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3. Como é feito o uso do lúdico? 

4. O que você acha de atividades lúdicas nas aulas de Ciências? Por quê? 

5. O uso dessas atividades facilita sua aprendizagem? Como? 

6. Qual atividade lúdica que o educador trabalhou em sala de aula que trouxe aspectos 

positivos para você? E negativos? Por quê? 

Obrigada por sua participação na pesquisa. 

 

• TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 Sempre que o ser humano é participante de pesquisa, faz-se necessário alguns 

cuidados éticos. Então, a todos os entrevistados e responsáveis foi explicada a existência do 

TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Nele, constava: objetivo da pesquisa, 

direito ao sigilo da participação do/a estudante participante da pesquisa, o caráter voluntário 

da participação e também o método de coleta de dados. O TCLE foi apresentado antes do 

início da entrevista. Por alguns serem menores de idade, o TCLE foi assinado pelos pais ou 

responsáveis. 

 

Procedimento de coleta de dados 

A pesquisadora visitou duas escolas para realizar a pesquisa. Para tanto, conversou 

com a direção e as professoras responsáveis pelas turmas. Com a aceitação de todos, a 

pesquisadora combinou, previamente, com as professoras dia e horário para que pudesse 

realizar as entrevistas. 

Foram realizadas 17 (dezessete) entrevistas individuais, a partir do horário e data 

combinados com as professoras. As entrevistas aconteceram fora da sala de aula, mas dentro 

da escola de cada estudante, para não atrapalhar a aula dos demais colegas de classe. 

Antes de iniciar as entrevistas, foram recolhidos todos os TCLE’s, Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido, devidamente assinados pelos pais ou responsáveis dos 

estudantes. A pesquisa foi explicada neste momento, deixando claro o objetivo do estudo, o 

sigilo das respostas e o tratamento coletivo dos dados. 

A análise dos dados foi feita a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 1977), que 

busca a construção de categorias a partir do agrupamento de significados similares 

construídos pela leitura intensa das respostas dos estudantes. 

 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

 

Os resultados serão apresentados e 

Esta escolha se refere à diferença de aprofundamento das respostas dos estudantes. Na escola 

1, os estudantes detalharam mais o uso das atividades lúdicas no ensino de ciências; já na 

escola 2, os estudantes falaram menos sobre o uso dessas atividades.

 

Escola 1 

Foram entrevistados 10 (dez) estudantes desta escola. Para eles, o lúdico é uma 

estratégia mediacional motivadora que gera desempenho e aprendizagem. A figura 1 

apresenta um mapa conceitual sobre a 

a partir da interpretação das respostas deles às perguntas da entrevista.

 

Figura 1: apresenta o mapa conceitual resultado da análise da participação dos 

estudantes da escola 1. 

 

Na percepção dos est

isto, criam o contexto motivacional adequado para aprender. Por outro lado, a aprendizagem 

acontece por meio dos recursos utilizados pela professora de ciências e pelo próprio processo 

de prática de pesquisa e de colaboração que é fomentado nas aulas de ciências, oportunizando 

a construção de produtos de aprendizagem, que evidenciam os conhecimentos organizados 

pelos estudantes durante o processo mediacional.

A seguir, apresentamos a definição 

e apresentada neste mapa conceitual:

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados serão apresentados e discutidos, considerando cada escola participante. 

Esta escolha se refere à diferença de aprofundamento das respostas dos estudantes. Na escola 

1, os estudantes detalharam mais o uso das atividades lúdicas no ensino de ciências; já na 

es falaram menos sobre o uso dessas atividades. 

Foram entrevistados 10 (dez) estudantes desta escola. Para eles, o lúdico é uma 

estratégia mediacional motivadora que gera desempenho e aprendizagem. A figura 1 

apresenta um mapa conceitual sobre a interação das categorias construídas pela pesquisadora 

a partir da interpretação das respostas deles às perguntas da entrevista. 

Figura 1: apresenta o mapa conceitual resultado da análise da participação dos 

Na percepção dos estudantes desta escola, as atividades lúdicas geram prazer e, por 

isto, criam o contexto motivacional adequado para aprender. Por outro lado, a aprendizagem 

acontece por meio dos recursos utilizados pela professora de ciências e pelo próprio processo 

ica de pesquisa e de colaboração que é fomentado nas aulas de ciências, oportunizando 

a construção de produtos de aprendizagem, que evidenciam os conhecimentos organizados 

pelos estudantes durante o processo mediacional. 

A seguir, apresentamos a definição e exemplos de cada categoria de análise construída 

e apresentada neste mapa conceitual: 

9 

discutidos, considerando cada escola participante. 

Esta escolha se refere à diferença de aprofundamento das respostas dos estudantes. Na escola 

1, os estudantes detalharam mais o uso das atividades lúdicas no ensino de ciências; já na 

Foram entrevistados 10 (dez) estudantes desta escola. Para eles, o lúdico é uma 

estratégia mediacional motivadora que gera desempenho e aprendizagem. A figura 1 

interação das categorias construídas pela pesquisadora 

Figura 1: apresenta o mapa conceitual resultado da análise da participação dos 

 

udantes desta escola, as atividades lúdicas geram prazer e, por 

isto, criam o contexto motivacional adequado para aprender. Por outro lado, a aprendizagem 

acontece por meio dos recursos utilizados pela professora de ciências e pelo próprio processo 

ica de pesquisa e de colaboração que é fomentado nas aulas de ciências, oportunizando 

a construção de produtos de aprendizagem, que evidenciam os conhecimentos organizados 

e exemplos de cada categoria de análise construída 
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� Prazer: esta categoria se relaciona ao contexto motivacional gerado pelo 

lúdico para o aprender. Em suas falas, os estudantes demonstraram que a atividade 

utilizada pela professora os agrada e incentiva a estudar. 

 

Aluno 3: “É legal, interessante, aprende mais coisas novas” 

Aluno 1: “São muito interessante e eu adoro” 

Aluno 10: “É bom, eu gosto de estudar, incentiva a fazer pesquisas e a estudar” 

 

É possível observar nestas falas que o uso de atividades lúdicas proporciona o prazer e 

a motivação, concordando com a pesquisa de Guirra (2013). Segundo Avelar (2015, p. 03), 

“de fato a motivação lembra motivo e são os motivos que mantêm o indivíduo ativo até que 

suas necessidades sejam satisfeitas”.  

 

� Aprender: esta categoria se refere é o resultado do uso da atividade lúdica em 

ciências num contexto motivador. Trata-se de um conceito complexo em que os 

estudantes o subdividiram em: recursos, processos e produtos. 

 

Aluno 2: “Assistimos o vídeo sobre reciclagem, a gente aprende bastante coisa, como 

jogar lixo no lixo, a reciclar e até a ganhar dinheiro com isso. Aprendemos até a respeitar os 

outros”. 

 

Nesta fala, é evidente que a aprendizagem do conceito reciclagem, por exemplo, tema 

trabalhado na escola na ocasião da construção de dados, é associado a comportamentos de 

possibilidades de mudança, como: jogar o lixo no lixo ou ganhar dinheiro com a reciclagem. 

 

� Recursos: é uma subcategoria da categoria aprendizagem. Diz respeito aos 

artefatos usados pela professora na mediação da aprendizagem de ciências, que os 

participantes qualificaram como lúdicos. As falas dos estudantes evidenciaram que o 

recurso mais utilizado pela professora de Ciências é o vídeo.  

 

Aluno 1: “A professora gosta de passar vídeo”. 

Aluno 9: “Vídeos e desenhos”. 

Aluno 5: “Muito vídeo e um pouco de cartolina”. 
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Aluno 7: “Ás vezes vídeo”. 

 

Para esses estudantes, os recursos lúdicos são diferentes do que diziam os teóricos 

Leal (2011), Santos (2002), Cabrera (2007) e Guirra (2013) em que o termo lúdico, associado 

a recursos, significa jogos e brinquedos. Para esses estudantes, recursos lúdicos são aqueles 

usados pela professora que geram um contexto motivacional para o prazer e para a 

aprendizagem. 

 Isto implica afirmar que recursos lúdicos ganham significados diferentes de acordo 

com cada contexto interativo, na escola.  

 

• Processos: outro significado presente na fala dos estudantes para explicar a 

aprendizagem pelo uso do lúdico foi o processo utilizado pelos alunos e professora 

para construí-la. Eles mencionaram a prática da pesquisa, o processo coletivo de 

debates e as diferentes interações em sala de aula e fora dela como possibilidades de 

ação para aprender por meio do lúdico. 

 

A pesquisa se faz presente no momento em que o aluno cita: 

 

Aluno 8: “Facilita a aprendizagem, faz prestar atenção, pesquisar e a estudar, 

quando chego em casa vou direto pesquisar sobre a aula pra fazer o dever que a tia passou”.  

O processo coletivo é evidenciado quando os alunos falam: 

 

Aluno 10: “O dever é em grupo, tem que desenhar e escrever”. 

 

Foi evidente que a professora da turma costuma mantê-los juntos para a realização das 

atividades. Os alunos relataram, em suas falas, que a atividade em grupo acontece com 

freqüência. 

A interação é observada quando os alunos falam da seguinte forma: 

 

Aluno 1: “A gente assiste o vídeo juntos, porque a gente se dá bem” 

 

Observa-se que as atividades são em grupo porque os estudantes conseguem realizá-

las mantendo a união, promovendo a interação entre os estudantes e como cita Cabrera (2007, 



12 

 

p. 15) “entre o sujeito e o objeto”, ou seja, entre o estudante e o conteúdo estudado através do 

recurso lúdico. Ainda como cita o PCN (1998, p. 61) “o processo de aprendizagem 

compreende também a interação dos alunos entre si, essencial à socialização”, logo é 

perceptível a necessidade de interação para que o aluno se perceba como ser social, como 

pessoa apta ao convívio social. 

 

� Produto lúdico: os produtos são as atividades realizadas pelos estudantes 

como sistematização da aprendizagem. Eles citaram que os desenhos e a escrita 

também são experiências lúdicas para eles, por permitirem a colaboração entre todos 

da sala. 

 

Aluno: “A gente assiste o vídeo todo mundo junto e faz o dever na cartolina”. 

 

Escola 2 

Foram entrevistados 7 (sete) estudantes nesta escola. Para eles, os recursos lúdicos 

também não foram associados a jogos e brincadeiras, como defendem Leal (2011), Santos 

(2002), Cabrera (2007) e Guirra (2013). Os participantes associaram a experiência lúdica ao 

uso da experimentação pela professora de Ciências. Estes participantes só focaram na 

experimentação como experiência lúdica. 

Para eles, o lúdico apresenta dois significados relevantes: prazer e aprendizagem. Por 

isto, foram as categorias construídas para as respostas destes participantes às perguntas da 

entrevista. 

 

� Prazer: o prazer é associado ao envolvimento dos estudantes com a atividade 

experimental. 

 

Aluno 1“A professora fez um experimento sobre as camadas de ozônio. Foi legal, é 

diferente” 

Aluno2: “Eu gosto das atividades que a professora passa porque é diferente” 

 

A experimentação é um recurso importante no ensino de ciências e, neste contexto, 

apareceu associado à experiência lúdica, que tem a ver com a vivência da plenitude, ou seja, o 

engajamento da pessoa na atividade a ser desenvolvida (LUCKESI, 2005). Galiazzi e 
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Gonçalves (2004) ressaltam que a experimentação enriquece o artefato pedagógico, 

proporcionando, a partir dessa estratégia, o questionamento do estudante, a crítica e a 

explanação sobre as teorias acerca da experimentação, visando ao trabalho individual e 

coletivo. 

� Aprendizagem: a aprendizagem está relacionada ao uso da experimentação, 

porque associa a diversão à metodologia diferenciada de ensinar, utilizada pela 

professora de Ciências.  

 

Aluno y: “Ajuda a aprender e é mais divertido” 

 

A experimentação associada ao lúdico no ensino de ciências demonstra que pode ser 

uma estratégia que facilita o processo de ensino-aprendizagem e, como cita os PCNs (1998), 

possibilita a internalização dos conceitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A percepção do lúdico na visão dos estudantes de 6º ao 9º ano foi o objeto de estudo 

desta pesquisa. Para tal, foi feita uma entrevista individual com cada estudante. Ao comparar 

os dados coletados entre a escola 1 e escola 2, foi perceptível a diferença entre a teoria 

relativa ao lúdico sobre os recursos lúdicos e a fala dos participantes desta pesquisa. Para os 

participantes da escola 1, o vídeo e o desenho foram qualificados como recursos e atividades 

lúdicas; para os participantes da escola 2, foi a experimentação. Esses resultados nos levam a 

concluir que o que confere significado lúdico a um recurso ou a uma estratégia parece ser a 

vinculação que a pessoa constrói com a atividade e/ou com o recurso. 

Segundo estes estudantes, os recursos lúdicos mais utilizados por seus professores são 

o vídeo e a experimentação e esses recursos proporcionaram a eles a aprendizagem de forma 

descontraída, divertida e diferente. Os resultados evidenciaram que o uso das atividades 

lúdicas utilizadas pelos educadores os incentivaram a estudar e a pesquisar. No caso dos 

participantes da escola 1, as atividades lúdicas proporcionaram, ainda, a interação entre os 

estudantes e deixaram ensinamentos sobre ter responsabilidade pessoal e social através dos 

cuidados que devem ter com a natureza e com as pessoas. 

O que é possível enfatizar neste estudo é que o uso das atividades lúdicas é capaz de 

promover a aprendizagem dos alunos, através de atividades que geram prazer e motivação, 
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que geram o desejo de ir além do estudo em sala de aula com pesquisas extraclasse, 

contribuindo para a formação pessoal e social do estudante. 

Portanto, na escola, o estudante deve ter contato com diversas atividades que, além de 

proporcionar prazer e diversão, o permita ter visão de mundo gerando aprendizagem e 

formando cidadãos reflexivos capazes de se manter em sociedade e agir nesta em prol do bem 

comum. 
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ANEXO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE: 

 

Eu Maria Erika, estudante de Ciências Naturais (C.N) da Faculdade UnB Planaltina - 

FUP, estou realizando uma pesquisa que tem por objetivo Identificar a percepção dos alunos 

sobre o uso de atividades lúdicas na mediação de conceitos em ensino de Ciências.  

O interesse por esse estudo surgiu, através da curiosidade em compreender o que os 

alunos acham sobre o lúdico no ensino de Ciências, pois foi observado ao longo da minha 
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carreira acadêmica que muitos professores não usam esse recurso e que seria viável o uso do 

mesmo, este estudo permitirá um aprofundamento teórico-prático nessa temática. 

Para a coleta de dados, será realizada uma entrevista, com estudantes do Ensino 

Básico. O uso posterior desses dados será restrito ao estudo e divulgação científica e/ou 

formação de profissionais. O nome do/a participante não será divulgado sob nenhuma 

hipótese, garantimos o sigilo das informações, já que tudo o que o/a participante disser será 

organizado em categorias. 

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, entrem em contato: mariaerika.vieira@hotmail.com 

 

____________________________________ 

Maria Erika Vieira de Souza 

 

Aluna de Graduação do curso Ciências Naturais  

CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE 

 

Eu, ________________________________________________________ responsável por 

_________________________________________________________ DECLARO que fui 

esclarecida/o quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pela pesquisadora e 

CONSINTO minha participação neste projeto de pesquisa, através de uma entrevista para fins 

de estudo, publicação em revistas científicas e/ou formação de profissionais. 

Brasília, _______ de _________________de 2015. 

 

 

 

 

 


