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Resumo — Os recursos tecnológicos estão cada vez mais 

presentes dentro da sala de aula, nas pesquisas sobre ensino-

aprendizagem e no cotidiano dos alunos. Desta forma, estudar 

como essa ferramenta possibilita novas interações entre aluno e 

professor na construção dos saberes se torna imprescindível. A 

proposta apresentada aqui defende o conceito de ensino 

diferenciado, onde os estudantes além de exercitar a criatividade 

e a pesquisa, podem ainda exercer o senso crítico e científico, 

fortalecendo a competitividade e cooperação de forma saudável e 

educativa, tendo como objetivo o aprimoramento dos 

conhecimentos dos estudantes, tornando-se assim, pesquisadores, 

historiadores e criadores de seu próprio poder de execução. Este 

artigo tem como objetivo estudar a cerca da importância do uso 

de recursos tecnológicos voltados para a construção do 

conhecimento, visando oportunizar aos alunos uma experiência 

em sala de aula diferente da tradicional. Realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica buscando considerar as contribuições de 

vários autores, objetivando ressaltar a importância da busca de 

novas metodologias que ajudem o educando na compreensão das 

ciências exatas, trazendo para a sala de aula questões do seu 

cotidiano. Oportunizando ao aluno o desenvolvimento do seu 

conhecimento prévio e estreitando laços entre os alunos e 

professores. Concluiu-se que a tecnologia, quando usada de 

forma responsável e planejada é uma forte aliada ao professor, 

estimulando o raciocínio lógico, o desenvolvimento cognitivo e 

social, a interação entre as partes envolvidas e o senso crítico do 

aluno. O professor deve ser um agente facilitador do 

conhecimento, proporcionando aos seus alunos experiências 

diferentes das tradicionais, despertando assim, interesse e 

motivação. 

Palavras-chave — Ensino de Química.; Recursos Lúdicos e 

Tecnológicos; Aprendizagem. 

I.  INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a cerca da 
aprendizagem por meio do lúdico e suas contribuições nas mais 
variadas áreas de ensino. A abordagem das questões cotidianas 
propicia aos alunos uma compreensão diferente do meio onde 
vivem e se relacionam. A perspectiva lúdica caracteriza a 
aprendizagem através da interação entre as partes envolvidas. 
O trabalho em grupo favorece a socialização, o raciocínio, e a 

busca por soluções, auxiliando assim no processo de ensino 
aprendizagem. 

Nesta perspectiva, construíram-se questões que nortearam 

este trabalho:  

• O uso de recursos lúdicos pode ser um diferencial no 

processo de ensino- aprendizagem? 

• A interação aluno-aluno e aluno-professor por meio 

do lúdico e das tecnologias podem colaborar no rendimento do 

grupo como um todo?   

   O método tradicional de ensino quando utilizado em sala 

de aula de forma contínua e isolado acaba sendo visto pelos 

alunos como algo cansativo e não prazeroso, dificultando assim 

a aprendizagem e tornando o ambiente escolar desinteressante. 

Daí a importância de se investigar o uso de metodologias 

diferenciadas voltadas para a aprendizagem e o despertar do 

interesse no aluno. O professor tem um papel fundamental no 

cenário da sala de aula, devendo ser um facilitador do 

conhecimento, se reinventando no processo de ensino, trazendo 

os assuntos a serem abordados para o cotidiano do aluno, 

saindo do tradicional. 

Diversos autores abordam a importância de metodologias 

diferenciadas como um meio de estimular o aluno, trazendo 

para sua realidade escolar a oportunidade de se relacionar com 

os demais envolvidos no processo, procurando soluções e 

propiciando o trabalho em grupo.   

O sucesso de um professor está intimamente ligado à forma 

como ele estimula seus alunos, fazendo-os serem sujeitos 

ativos e pensantes em sala de aula, e não apenas repetidores de 

informações. Bons professores usam a memória como 

armazém de informações, professores fascinantes usam a 

memória como suporte da criatividade. Bons professores 

cumprem o conteúdo programático das aulas, professores 

fascinantes também cumprem o conteúdo programático, mas 

seu objetivo fundamental é ensinar os alunos a serem 

pensadores e não repetidores de informações [2]. 
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II. DESENVOLVIMENTO 

 

A aprendizagem dos conceitos de Química sempre foi visto 

pelos educandos de forma complicada, se tornando maçante e 

até mesmo desinteressante para os alunos, tornando assim a 

sala de aula um lugar de frustações e dificuldades. As 

metodologias tradicionalistas ainda tem grande predominância 

em sala de aula, o ensino muitas vezes se resume em reproduzir 

o que está nos livros didáticos, não favorecendo a superação 

das dificuldades e desestimulando os alunos.   

Conforme Menezes [4] o ensino de Química é 

caracterizado pela repetição de nomes, cálculos e fórmulas, o 

que nada tem em comum com o cotidiano dos alunos. 

O ensino de química em geral é tradicional, caracterizado 

pela memorização e repetição de nomes, fórmulas e cálculos 

não relacionados com o dia-a-dia do educando e fora da 

realidade em que se encontram, sendo apresentada de forma 

descontextualizada tornando-se uma matéria maçante e 

monótona gerando um questionamento pelos alunos porque é 

ensinada [4]. 

A busca por métodos diferenciados tem sido 
constantemente estudada durante os últimos anos, o que nos 
possibilita ter acesso as mais diversas pesquisas e estudos 
realizados nesta área.  

 Para Freire [3] o professor encara como um de seus 
maiores desafios em sua prática a não transformação de seus 
educandos em receptores passivos a espera da absorção do 
conhecimento transferido pelo professor. Para tanto é 
necessário se refazer diversas vezes como docente, analisando 
sempre suas metodologias e técnicas. 

 A sala de aula deve ser um espaço prazeroso onde os 
alunos se interessem e participem do processo de 
aprendizagem, para tanto é indispensável à boa relação entre as 
partes envolvidas, a utilização de metodologias diferentes das 
tradicionais deve ser um facilitador desse processo. 

Teixeira [6] defende o uso da ludicidade como um recurso 
pedagógico onde o prazer, a satisfação interior e o senso crítico 
são desenvolvidos, pois, segundo ele o ser humano apresenta 
uma natural “tendência lúdica”. 

Segundo Zabala [8] as consequências didáticas, por si 
mesmas, não constituem a chave de todo o ensino, mas 
constituem as relações que se estabelecem entre alunos, 
professores e conteúdos. E ainda, Moraes e Mancuso (2004) 
afirmam que é necessário ir além do cognitivo atingindo assim 
o interesse dos estudantes, partir de seus conhecimentos e 
interesses iniciais se faz essencial propiciando assim a 
investigação e reconstrução de conceitos, dessa forma 
atingindo os sujeitos aprendizes em seu todo. 

A atividade lúdica vem como uma metodologia 
diferenciada que auxilia no processo de aprendizagem dos 
alunos, sua execução deve ser pensada para que seja 
significativa para os alunos. 

O jogo é um instrumento rico, no qual, através de 
oportunidades e riscos, cada qual precisa encontrar as possíveis 

soluções. O jogo é um agente facilitador da aprendizagem e por 
se tratar de algo dinâmico exige um grande cuidado no seu 
planejamento e execução [7].  

 

As atividades lúdicas não se restringem apenas ao público 
infantil ou anos iniciais, se analisadas segundo os seus 
objetivos podem ser uma forte aliada do educador, alcançando 
os públicos mais distintos. O planejamento das atividades se 
torna um passo indispensável para o bom funcionamento da 
aula, traçar metas e objetivos claros a serem alcançados ao final 
da prática é essencial para o seu sucesso. É no planejamento 
que o professor deve checar as características das suas turmas 
bem como suas dificuldades, analisando assim de que forma o 
jogo facilitará a aprendizagem. O jogo precisa ser elaborado 
com uma dinâmica que possibilite estimular  o raciocínio e a 
reflexão de determinado conteúdo, desenvolvendo suas 
habilidades e servindo de motivação aos alunos em sala de 
aula.  

O uso da ludicidade como estratégia de ensino visa à 
participação, a cooperação, a análise critica e a aprendizagem 
do sujeito enquanto grupo, estreitando as relações afetivas entre 
professores e alunos na comunidade na qual estão inseridos.  

A escola precisa abrir-se para a vida, numa proposta de 
educação ativa, acolhendo as diferenças, tornar-se um 
laboratório de comunicações e não de comunicados [1]. O jogo 
pedagógico estimula a construção do conhecimento e desperta 
o interesse do aluno, influenciando diretamente na relação de 
convivência entre os educandos e o educador, da mesma forma 
acontece entre os próprios educandos. 

Nesse sentindo o uso de práticas inovadoras mostra-se 

extremamente importante à medida que o aluno precisa ser 

estimulado constantemente em sala de aula, promovendo assim 

uma interação maior entre todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem. A escola deve ser um espaço onde o 

educando participe ativamente da construção do saber, 

estimulando o seu crescimento intelectual e social. Como já 

dito anteriormente, os jogos pedagógicos desafiam os alunos a 

criar estratégias, encontrar soluções para situações problemas, 

trazendo o sua realidade, seu cotidiano, para dentro da sala de 

aula, tornando a realização das tarefas mais prazerosas e 

estimulantes. 

III.  CONCLUSÃO 

O professor enquanto agente formador e gerenciador dos 
processos de  aprendizagem dentro da escola, torna-se o 
responsável por proporcionar aos alunos experiências que 
saiam do conceito tradicional, onde somente o professor é 
detentor do saber e os alunos são meros receptores de 
informações.  

Dessa forma constatou-se que o modo como o educador 
ministra suas aulas, suas metodologias e suas práticas refletem 
nas atitudes de seus alunos, quanto mais interessante e dentro 
da realidade do aluno sua aula for, mais satisfatórios serão seus 
resultados. 
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Diante do exposto, concluiu-se que o uso da ludicidade 
como uma metodologia diferenciada pode facilitar a 
aprendizagem do aluno e promover em sala de aula uma 
interação entre aluno-aluno e aluno-professor muito maior do 
que em aulas somente expositivas. A importância de um 
planejamento adequado se faz necessário, visto que o professor 
deve utilizar ferramentas que facilitem a aprendizagem do 
aluno, considerando seus pontos fracos e fortes. O uso de 
recursos lúdicos pode ser um forte aliado do docente, uma vez 
que desperta no aluno o prazer de aprender e a motivação 
necessária para executar as tarefas propostas. 
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