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Resumo 

 

Esta pesquisa propôs-se a investigar a relevância de atividades lúdicas no processo de ensino e 

aprendizagem de ensino e aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas disciplinas de 

Ciências e Biologia, nos anos finais do e Ensino Fundamental e Ensino Médio, na rede de educação 

estadual do município de Lages, Santa Catarina. Para o desenvolvimento da pesquisa-intervenção 

participaram 95 alunos, oriundos do Centro de Ensino de Jovens e Adultos (CEJA). Os alunos foram 

submetidos a um pré-teste, para analisar os seus conhecimentos prévios sobre atividades lúdicas e 

sobre a sua importância para a aprendizagem; em seguida realizou-se uma intervenção em duas 

turmas, uma de Ensino Fundamental e outra de Ensino Médio, totalizando 25 alunos. A atividade 

proposta foi um jogo de baralho com a temática da Dengue, sendo o objetivo do jogo o aprendizado e 

a interação entre os colegas. Na sequência, nessas turmas foi aplicado um pós-teste, para avaliar a 

eficiência do método de ensino desenvolvido e verificar os resultados que as atividades lúdicas 

apresentaram para melhorar o processo de aprendizagem dos Jovens e Adultos. Os resultados obtidos 

com essa pesquisa-intervenção mostram que os alunos do CEJA consideram importante trabalhar com 

metodologias lúdicas que promovam maior interação entre professores-alunos. Os estudantes relatam 

sobre suas preferências por recursos didáticos, como livros didáticos e trabalhos em grupo, sendo 

fundamental, na opinião desses, a presença do professor para facilitar a aprendizagem. Enfim, 

ressaltamos a responsabilidade dos professores de ensinar, utilizando metodologias eficientes para o 

processo de ensino aprendizagem.  

Palavras-chave: Atividades lúdicas. Ensino e aprendizagem. EJA. Ciências e Biologia. 

 

 

Introdução 

 

O processo de ensino e aprendizagem de Ciências e de Biologia é importante para a 

formação dos alunos, conscientes do consumo e respeito à natureza. Aprender Ciências e 

Biologia é também formar cidadãos que conhecem o seu próprio corpo e a natureza. Trabalhar 

com atividades lúdicas nessas disciplinas pode, dentre os diversos recursos didáticos, ser uma 

opção viável para materializar e dinamizar os processos de ensino e aprendizagem 

(PEDROSO, 2009). 

Segundo Lustosa e Barros (2014), aprender Ciências na maioria das vezes, é visto de 

maneira não interessante, porque os educadores transmitem conhecimentos científicos, e os 

alunos tendem a absorver os saberes obrigados, realizando pouca ou nenhuma intervenção. 

Os professores devem explorar o perfil da turma e introduzir elementos que auxiliem 

na aprendizagem dos alunos. As atividades lúdicas no ensino de Ciências e Biologia são uma 



estratégia eficiente, que cria uma atmosfera de motivação e permite os alunos participarem 

ativamente do processo de aprendizagem (TRINDADE, 2009). 

Nas últimas décadas, os Jogos Didáticos vêm sendo utilizados com frequência como 

recursos facilitadores no ensino. As atividades lúdicas têm apresentado ótimos resultados nas 

disciplinas de Ciências e Biologia, segundo as autoras Lustosa e Barros (2014).  

O desenvolvimento dos jogos didáticos na sala de aula possibilita maior compreensão 

dos conteúdos. Esse tipo de atividade promove uma interação maior dos educandos e dos 

educadores. Os jogos educativos estimulam, desafiam e reforçam os conteúdos trabalhados, 

assim, obtendo maior chance de sucesso nas aulas consideradas por alguns alunos cansativas e 

desnecessárias. Além de estimular o estudante a fazer questionamentos e respondê-los, 

motivando-os a aprender (PEDROSO et al, 2009). 

No entanto, as atividades lúdicas, devem estar voltadas para situações reais do 

cotidiano dos alunos da EJA, para que de fato seja uma ferramenta/um recurso que ajude a 

resolver os problemas de aprendizagem. Os professores são responsáveis por intermediar o 

conhecimento educacional com o conhecimento já adquirido pelos alunos da EJA. 

De acordo com Galdino et al, (2012) é tarefa do professor usar metodologias que 

facilitem a aprendizagem e despertem a vontade de aprender dos alunos. As atividades lúdicas 

podem tornar as aulas mais atrativas para os alunos.  

Nas séries iniciais, o lúdico é bastante trabalhado para explorar a criatividade das 

crianças (MIRANDA, 2001), já no Ensino Médio a ludicidade é trabalhada com menos 

frequência. Diante disso, neste artigo propomos uma discussão, baseada no questionamento 

que os autores Mirando (2001) e Rossetto (2010) levantaram: será que os professores da EJA 

no Ensino Fundamental e Ensino Médio perderam ou deixaram de desenvolver as atividades 

lúdicas como recurso pedagógico. Nesse sentido, o presente estudo buscou investigar a 

seguinte problemática: as atividades lúdicas podem estimular a aprendizagem dos estudantes 

da EJA nas disciplinas de Ciências e de Biologia? 

Com base nesse questionamento, realizou-se uma pesquisa-intervenção, que teve o 

objetivo de elaborar uma proposta de inserção do lúdico no ensino de Ciências e Biologia, 

buscando estimular a aprendizagem dos estudantes da modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

O objetivo geral visou a investigar se as atividades lúdicas no ensino de Ciências e 

Biologia facilita a aprendizagem dos alunos da EJA, tomando como campo de pesquisa uma 

escola de Lages, do Estado de Santa Catarina. Nos objetivos específicos, pretende-se avaliar a 

eficiência das atividades lúdicas na EJA e verificar os resultados que as atividades lúdicas 



apresentaram para melhorar o processo de aprendizagem dos Jovens e Adultos. Com essa 

pesquisa, pretendemos contribuir com os estudos acerca do tema ludicidade na EJA, de modo 

a promover uma melhor qualidade da Educação de Jovens e Adultos. 

 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

A Educação de Jovens e Adultos integra pessoas de diversas faixas etárias e com 

diferentes histórias acerca do processo de escolarização. Como por exemplo, alunos que não 

terminaram os estudos na idade adequada e que estão há muitos anos fora da escola ou que 

nunca estiveram em uma sala de aula. O direito à escolarização está previsto no artigo 37 da 

Constituição Federal. 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3˚ A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 

com a educação profissional, na forma do regulamento (BRASIL, 1988). 

Os Jovens e Adultos retornam para a escola, conscientes da necessidade de estudar e 

acreditando que devido à baixa escolaridade estão em postos de trabalhos onde não há um 

retorno salarial digno para o sustento familiar (MEC, 2007).  

Geralmente, quando alunos reingressam na escola, por meio da EJA, é uma decisão 

que não parte apenas de si próprio, os familiares e seus patrões participam e influenciam nessa 

decisão. A distância entre a casa e a escola também pode interferir na retomada aos estudos 

(MEC, 2006). 

As pessoas nunca deixam de aprender, mesmo aquelas que deixaram os estudos ainda 

quando jovens. A ausência da educação escolar representa uma grande lacuna para o 

indivíduo e uma perda enorme para a cidadania (MORAIS, 2009). 

A Educação de Jovens e Adultos, não deve ser limitada apenas na escolarização do 

aluno, mas deve reconhecer que a educação é um direito fundamental para a construção da 

autonomia. A EJA tem o compromisso com uma formação de bases sólidas, que assegure os 



conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade articulados com os fatores 

sociais, produtivos e econômicos (SANDRI, YAMANOE, 2013). 

A construção do conhecimento exige que cada profissional da educação saia do 

isolamento de sua experiência específica, de Ensino Fundamental ou Médio, de Educação de 

Jovens e Adultos, para introduzir-se num processo de um novo aprendizado (RIBAS, 

SOARES, 2012). 

De acordo com Silva e Araújo (2005), o professor é um sujeito investigador em sala de 

aula, formulando e reconstruindo ações pedagógicas. O ensino de Ciências e de Biologia na 

EJA, visa a desenvolver nos sujeitos autonomia para construir conhecimento associados com 

os conhecimentos pré-existentes que cada aluno possui, superando obstáculos e conquistando 

a liberdade do saber e do pensamento crítico. 

 

O Ensino de Ciências e de Biologia 

 

  O ensino de Ciências e de Biologia é fundamental para o exercício da cidadania. As 

escolas desempenham uma importante função de formar sujeitos mais conscientes e 

autossuficientes, com habilidades e competências. As disciplinas de Ciências e Biologia 

estimulam as pessoas a refletirem sobre: consumo responsável, origem da vida, evolução, 

cuidados básicos com corpo, plantas e animais. Esses são apenas alguns assuntos que 

despertam a curiosidade das pessoas. 

Aprender Ciências e Biologia é essencial para a formação de sujeitos críticos, com 

poder de decidir situações e fazer conexões com as atividades do cotidiano. É importante 

mencionar que em muitas escolas públicas no Brasil são encontradas diversas dificuldades 

que comprometem o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, como por exemplo, a 

falta de professores efetivos e falta de materiais didáticos. O ensino de Ciências e Biologia 

são disciplinas que estudam a vida e os processos que a envolvem. No Ensino Fundamental 

inicia-se estudando Ciências e no Ensino Médio essa disciplina se divide em Biologia, Física 

e Química. São disciplinas que explicam como funciona a natureza, respondem perguntas que 

são geradas através de vários fenômenos da natureza e do corpo humano, por exemplo.  

  O ensino de Ciências e Biologia no Ensino Fundamental e Médio, respectivamente, 

envolvem conteúdos abstratos e, muitas vezes, de difícil compreensão (LONGO 2012). Os 

professores são os principais responsáveis, por ensinar os conhecimentos científicos de forma 

que, englobe as situações reais do cotidiano dos alunos, para que os conteúdos trabalhados 



sejam entendidos com facilidade. A interação dos conteúdos científicos e o cotidiano se 

aplicam tanto para o ensino regular, quanto para o ensino de Jovens e Adultos. 

Os conteúdos nas disciplinas de Ciências e de Biologia podem ser trabalhados usando 

os exemplos que mais se aproximam com a realidade do aluno. Para isso o levantamento do 

perfil da turma precisa ser feito ainda no início do ano letivo, assim será possível ter aulas 

mais proveitosas, com melhores rendimentos escolares, sendo os professores os responsáveis 

pelas mudanças e aceitações (FREIRE, 1996). 

  Para Lustosa e Barros (2014) Ciências e Biologia têm alguns conteúdos que não são 

trabalhados pelos professores de maneira não prazerosa, e acabam sendo visto como 

disciplinas chatas. Porém, as autoras acreditam que há possibilidade de ensinar com prazer e 

motivação. 

  Nas aulas de Ciências e de Biologia, assim como nas demais disciplinas, é comum ver 

professores que seguem os conteúdos do livro didático, livro adotado pela escola, e muitas 

vezes é o único referencial teórico. Essa metodologia que valoriza o excesso de conteúdos 

torna as aulas menos interessantes (LUSTOSA; BARROS, 2014). 

  O lúdico pode se tornar um método viável e agradável dentre os diversos métodos a 

serem utilizados na prática de ensino com os Jovens e Adultos, num processo de construção 

do conhecimento a partir dos seus conceitos já existentes, envolvendo professores e alunos na 

construção da aprendizagem. 

 

O Lúdico em Ciências e Biologia na EJA  

 

As atividades lúdicas como jogos, recursos de multimídias (datashow, música e 

vídeos), desenhos, jornais, dinâmicas de grupo, simulação ou vivências são ferramentas 

agradáveis de aprendizagem. Os jogos são recursos motivadores, prazerosos e que promovem 

a competição saudável. Crianças e adultos aprendem muito com as brincadeiras. As atividades 

lúdicas desenvolvem a cooperação entre os alunos, independente da idade e da série. 

De acordo com Silva et al, (2007) a brincadeira é um momento de criatividade que 

existe entre as pessoas, como forma de expressar uma situação ou momento.  

O lúdico passa a constituir-se em uma possibilidade de um novo olhar para 

os jovens e adultos, alunos que não tiveram oportunidades educacionais na 

idade própria e retornaram à escola na tentativa de superar o tempo perdido, 

de modo que possam encontrar na escola um ambiente prazeroso, 

descontraído e de satisfação pessoal. (GALDINO et al, 2012, p. 17). 

 



O ensino de Ciências e Biologia tende resgatar os conhecimentos prévios dos alunos 

da EJA, visando aprimorar esses conhecimentos e desmistificar alguns conceitos das 

disciplinas. Dessa forma os alunos associam os acontecimentos do cotidiano com os 

conhecimentos científicos. Para Freire (1996) os conhecimentos prévios precisam ser 

respeitados, e são essenciais para formação da autonomia e identidade do educando. 

Com a base científica, os alunos entendem os processos que ocorrem na natureza, de 

diversos conceitos como teste de paternidade, prevenção de doenças, fenômenos do clima, 

espécies nativas de plantas e de animais característico de cada região. Muitos conteúdos 

trabalhados em Ciências e Biologia no primeiro momento parecem ser extremamente teóricos 

e aparentemente sem aplicação no cotidiano dos alunos, isto é muito comum quando se 

trabalha com seres microscópicos, que para os alunos é bastante difícil entender as funções e 

os processos. 

Geralmente é difícil entender aquilo que não se consegue visualizar, e as atividades 

lúdicas são excelentes recursos para desenvolver o ensino e a aprendizagem. O uso de jogos 

educativos estimula os alunos a participar ativamente das atividades escolares, desenvolvendo 

o seu potencial, que pode não ser observado em aulas convencionais. Além disso, torna o 

processo de aprendizado mais prazeroso.  

Dessa forma os alunos descobrem que há outras maneiras de aprender e que isso pode 

ser divertido. O trabalho com metodologias lúdicas propõe ser uma técnica inovadora que 

explora a imaginação. Os alunos da EJA precisam ser estimulados, porque em muitos casos, 

esses estudantes possuem outras atividades além de estudar. E geralmente muitos alunos 

chegam à sala de aula, desmotivados pelo dia exaustivo que tiveram, e os professores são 

responsáveis por tornar as aulas mais atraentes, porém, o ensino público principalmente na 

categoria da EJA, passa por deficiências, como a falta de materiais didáticos, livros e 

professores efetivos que o ensino público do Brasil enfrenta. 

Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa-intervenção nas turmas de Ciências e 

Biologia da EJA, para analisar os conhecimentos prévios que os estudantes possuem sobre a 

relevância do lúdico na construção do conhecimento, bem como intervir aplicando uma 

atividade lúdica e a análise posterior dessa intervenção. Pretende-se que essa pesquisa-

intervenção possa auxiliar na melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem e assim chegar 

mais próximo da realidade da EJA. 

 

 

 



Os Sujeitos da Pesquisa e a Ludicidade em Sala de Aula 

 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Lages, no Estado de Santa Catarina (SC), 

no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) da rede Estadual de Educação. O método 

utilizado foi a pesquisa-ação, embasada nos autores Godoy et al, (2012), Araújo et al, (2004) e 

Engel (2000). 

Segundo Engel (2000) a pesquisa-ação surgiu da necessidade de superar a lacuna entre 

teoria e prática. Esse tipo de pesquisa procura investigar a prática de modo inovador. Araújo 

et al (2004) e Godoy et al, (2012) apresentam um manual de jogos educativos que auxiliam no 

trabalho do lúdico na temática da Dengue.  

Os procedimentos desenvolvidos para obtenção de dados para o artigo foram 

construídos em três etapas. Na primeira etapa foi aplicado um pré-teste, que consistiu num 

questionário com perguntas (fechadas e abertas) para 95 alunos da EJA do nível Fundamental 

6º ao 9˚ ano e Ensino Médio, para investigar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a 

importância do lúdico no ensino e aprendizado na EJA. 

O questionário ainda buscou identificar as dificuldades dos estudantes em relação às 

disciplinas de Ciências e Biologia, e foi realizado um levantamento prévio em relação à 

eficiência das atividades lúdicas no ensino aprendizado. 

Quanto ao perfil da população que participou do pré-teste, pode-se mencionar que os 

estudantes apresentaram as seguintes características: 50,52% são do sexo feminino e 49,47% 

do sexo masculino. A faixa etária dos 95 alunos variou, sendo 40% alunos com idades entre 

18 a 24 anos, 28,42% com idades entre 25 a 31 anos, 21,05% com idades entre 32 a 38 anos e 

10,52% com idades entre 39 a 49 anos. Em relação ao estado civil dos alunos, 31,57% são 

casados, 48,42% são solteiros, 4,21% são separados, 12,63% vivem com um companheiro e 

1,05% possuem uma união estável. Em relação ao nível de escolaridade 84,21% são alunos de 

Ensino Médio e 15,78% são alunos do Ensino Fundamental, sendo que o maior número de 

alunos estuda no período noturno (85,26%). 

A segunda etapa consistiu na intervenção desenvolvida em duas aulas de 45 minutos 

cada, em uma turma de Ensino Fundamental com 10 alunos e em outra turma de Ensino 

Médio com 15 alunos, totalizando 25 alunos na intervenção. O tema escolhido para trabalhar 

com essas duas turmas foi a Dengue, discorrendo sobre as prevenções e riscos que podem 

causar na vida humana.  

A intervenção consistiu na aplicação de um jogo de cartas, como atividade lúdica. O 

objetivo do jogo foi mostrar para os alunos que o combater a Dengue é dever meu, seu e de 



todos. O jogo utilizado foi um baralho com 25 cartas, divididas em cinco conjuntos de cinco 

cartas cada, confeccionados pelo pesquisador com informações e imagens sobre o vetor 

transmissor da dengue, o mosquito Aedes aegypti, como ocorre à transmissão, a 

epidemiologia, a prevenção, os tipos de dengue e seus sintomas. 

O número dos jogadores foi definido conforme a disponibilidade em cada uma das 

duas turmas participantes, sendo 10 alunos do período diurno do Ensino Fundamental e 15 

alunos do período noturno do Ensino Médio, totalizando 25 pessoas no total. Para dar início 

ao jogo, as cartas foram embaralhadas, em seguida foram distribuídas cinco cartas para cada 

jogador. Os jogadores mantiveram suas cartas ocultas para os demais. Cada jogador escolheu 

um assunto com o objetivo de reunir as cinco cartas correspondentes às mesmas etapas da 

dengue, essa escolha foi mantida em segredo.  

Para dar início às trocas das cartas em cada rodada, os jogadores deveriam passar uma 

das cartas para o próximo jogador em sentido horário. O ganhador do jogo foi o aluno que 

conseguiu reunir as cinco cartas referentes ao mesmo assunto. O maior desafio do jogo é 

conseguir reunir as cinco cartas do assunto da sua própria escolha, e o enigma é que nenhum 

dos jogadores sabe da escolha dos colegas. 

A terceira etapa foi um pós-teste, com a aplicação de um questionário com perguntas 

(fechadas e abertas) aplicadas em sala de aula, nas turmas onde ocorreu a intervenção, ou seja, 

os 25 alunos participaram do segundo questionário.  

O objetivo do pós-teste foi investigar a importância do lúdico no ensino e aprendizado 

dos alunos da EJA. Ainda, buscou-se entender como são vistas as atividades lúdicas pelos 

alunos, considerando possibilidades como se eles se sentem infantilizados com essas 

atividades ou se é um método eficiente no ensino aprendizado.  

Quanto ao perfil da população que participou na intervenção e no pós-teste, podemos 

mencionar que 72% dos estudantes são do sexo feminino e 28% do sexo masculino. O nível 

de escolaridade dos alunos foi de 60% do Ensino Médio e de 40% de alunos do Ensino 

Fundamental, sendo que 40% dos alunos estudavam no período diurno e 60% no período 

noturno.  

A faixa etária dos alunos compreendeu a 48% entre 18 a 24 anos, 32% com idades 

entre 25 a 31 anos, 12% entre 32 a 38 anos e 8% dos alunos com idades entre 39 a 49 anos. 

Em relação ao estado civil, 36% declararam casados, 56% solteiros e 8% vivem com o 

companheiro_ (a). O levantamento de perfil dos alunos foi necessário, para ter melhor 

dimensão de quem são os sujeitos da EJA.  



Essa terceira e última etapa, o pós-teste, teve como objetivos avaliar a eficiência da 

utilização do método aplicado em sala de aula, bem como analisar a sua relevância, almejando 

melhorar a qualidade do ensino em Ciências e Biologia na EJA. A seguir vamos apresentar os 

resultados do pré-teste, intervenção e pós-teste e discuti-los com base na teoria. 

 

Resultados e Discussão da atividade Lúdica no Ensino da EJA 

 

Os dados avaliados são variáveis quantitativas e qualitativas. Os questionários foram 

constituídos com uma estrutura de perguntas mistas (fechadas e abertas). As perguntas 

fechadas possibilitaram levantar dados estatísticos dando uma dimensão melhor da realidade 

dos alunos da EJA. As perguntas abertas, analisadas qualitativamente foram exploratórias e 

buscaram entender as justificativas solicitadas nas respostas dos estudantes. Essa pesquisa 

contou com a participação de 95 pessoas que responderam a primeira etapa do trabalho, o pré-

teste, o qual consistiu em um questionário composto por perguntas fechadas e abertas, que 

visaram avaliar a importância atribuída por eles para as atividades lúdicas em sala de aula. 

No pré-teste foram analisadas as questões (fechadas): dificuldade de aprendizado, 

contribuição de Ciências e Biologia para o cotidiano dos alunos, possibilidade de aprender 

sem professor e ter um bom relacionamento entre professor e aluno. Os resultados dessas 

questões estão representados na figura 1. As questões abertas auxiliaram nas justificativas e 

discussões das respostas das perguntas fechadas. 

 

Figura 1. Resultados do pré-teste: (a) Dificuldade para aprender os conteúdos de Ciências e 

Biologia; (b) Contribuição dos conteúdos de Ciências e Biologia no cotidiano; (c) 

possibilidade de aprender sem professor Ciências e Biologia; (d) Ter boa relação professor-

aluno interfere no ensino aprendizagem. 



 

 

O pré-teste apresentou dados bem significantes, conforme apresentado na figura 1 (a) 

na qual percebe-se que 52,63% dos alunos mencionaram que não sentiram ou não sentem 

dificuldades em aprender Ciências e Biologia. Enquanto 43,15% sentiram dificuldades de 

aprendizado em alguns conteúdos. Os alunos questionados descreveram que sentiram 

dificuldades para aprender os conteúdos sobre: nomenclaturas, corpo humano, animais, 

células, genética, plantas e fungos. O trabalho desenvolvido por Mizutani (2010) apresentou 

resultados semelhantes (quase 50%) em relação às dificuldades dos alunos, sendo que os 

alunos relatam que sentem dificuldades de entender as nomenclaturas, em compreender a 

relação do conteúdo com seu dia a dia e também apontam desinteresse pelos assuntos. 

Em relação à figura 1 (b) a contribuição dos conteúdos trabalhados em sala, 67,36% 

dos alunos afirmou que é de grande importância para seu cotidiano. Os alunos admitem que 

muito do que aprendem aplicam na prática de seu dia a dia e também ajuda a explicar os 

fenômenos naturais que ocorrem. Esse dado reforça a importância das disciplinas serem 

ministradas com coerência fazendo correlações com o cotidiano (FREIRE, 1996). 

Na figura 1 (c) observamos que os alunos acreditam que aprender sem a presença de 

um professor é muito difícil, 73,68% dos alunos acreditam que é necessário ter um professor 

para poder tirar as dúvidas que aparecem no decorrer da matéria. Os alunos deixaram claro 



que para eles o professor é fundamental em sala de aula, reforçando a ideia de Bogo (2012), 

de que os educadores são importantes para auxiliar na constante aprendizagem.  

Segundo o que percebemos na figura 1 (d) para 44,21% dos alunos, ter um bom 

relacionamento com os professores é uma ponte facilitadora no processo de aprendizagem. Os 

alunos ressaltam que dessa maneira se sentem mais à vontade para fazer questionamentos 

sobre a matéria, e o ambiente se torna mais agradável. 

De acordo com Souza, (2007) a interação professor-aluno favorece melhores 

condições de assimilação dos conteúdos, hábitos e habilidades. O professor, como líder, é o 

responsável pelo bom relacionamento (SESI, 2001). 

No entanto 54,73% dos alunos acreditam que a vontade de aprender e o empenho de 

concluir os estudos vêm do próprio aluno, e ter uma boa relação ou não com o professor não 

vai interferir na construção do conhecimento. Porque o aluno é livre para assumir o 

compromisso de estudar e tirar boas notas e ter condições de ser aprovado. 

Segundo o MEC (2006) a sala de aula é um lugar de encontro entre os alunos, 

professores, o conhecimento e também para a construção de amizades. Os alunos 

questionados também comentaram sobre suas preferências de recursos didáticos como ilustra 

a figura 2. 

 

Figura 2. Recursos Didáticos que contribuem no Ensino Aprendizagem. 

 

 

Os alunos pesquisados revelaram que as metodologias que utilizam aulas mais teóricas 

ainda são muito importantes para a construção do conhecimento prévio do conteúdo. De 

acordo com a figura 2, 42,10% dos alunos concordaram que a teoria é fundamental no 

aprendizado, seguido de atividades em grupo 36,84% e os livros didáticos 26,31%.  Para os 



alunos da EJA, trabalhar em grupo é fundamental para a promoção da construção do 

conhecimento. É um momento que os alunos trocam ideias, com o auxílio do professor e dos 

livros didáticos. Na pesquisa de Mizutani (2010) fazer o levantamento de recursos didáticos 

de preferência dos alunos é importante para construção de um ensino de qualidade. 

Os alunos descreveram que gostam e se sentem muito à vontade, quando tem que 

desenvolver trabalhos em grupos. Alguns afirmaram que é importante apresentar os trabalhos 

para aprender a falar melhor em público. Muitos relataram que sentem dificuldades e 

vergonha quando precisam apresentar trabalhos, porém admitem que esse método faz parte do 

processo de aprendizado. 

Na terceira etapa da pesquisa, 25 alunos participaram do pós-teste, que consistiu em 

responder um questionário com perguntas fechadas e abertas, o qual buscou investigar a 

eficiência da metodologia lúdica como uma ferramenta facilitadora no ensino e aprendizagem. 

Essa etapa apresentou dados positivos para a pesquisa em relação à metodologia lúdica, como 

mostra a figura 3. 

 

 Figura 3. Resultados do pós-teste: (a) Metodologias lúdicas facilitando o ensino 

aprendizado; (b) Desejo de ter mais aulas com metodologias lúdicas; (c) Facilidade e se 

envolver em trabalhos em grupo; (d) Atividades lúdicas são alternativas viáveis de trabalho no 

cotidiano das escolas; (e) Os alunos que se sentiram infantilizados com as atividades lúdicas; 

(f) Interação aluno-professor; (g) Relação interpessoal com os colegas influenciando no 

aprendizado. 

 



 

 

Após as aulas ministradas com a metodologia lúdica – o jogo de cartas -, 76% dos 

alunos afirmaram que sentiram facilidade em aprender. Os outros 24% alunos mencionaram 

que sentiram dificuldades de se relacionar em grupo. As atividades lúdicas são importantes 

para o desenvolvimento da criatividade (FERNANDES, 2012), mas é importante que o 

professor se prepare para a realização dessa atividade e tenha o cuidado ao estimular a 

participação dos alunos que sentem dificuldades em se expor para os colegas. 



No entanto, a figura 3 (b) revela que 92% dos alunos gostariam de ter mais aulas que 

trabalhem com o lúdico. Trabalhar em grupo é uma atividade bastante prazerosa. Fernandes, 

(2012) afirma que atividades lúdicas ajudam no controle das emoções, contrabalança as 

tensões cotidianas e propicia a integração dos alunos. 

Conforme a figura 3 (c) 92% dos alunos gostam de fazer atividades em grupos. Os 

demais alunos expõem que são tímidos e não conseguem socializar suas ideias e por essa 

razão há pouca interação com os colegas. A ludicidade é importante para a saúde mental e 

também para o desenvolvimento de habilidades dos alunos. Nesse sentido, os jogos didáticos 

são ótimos recursos a serem utilizados para tais finalidades (ALMEIDA; FALCÃO, 2012).  

Como mostra a figura 3 (d), 72% dos alunos consideram que as atividades lúdicas são 

alternativas viáveis nas disciplinas de Ciências e Biologia. Os alunos expuseram que gostam 

de ter aulas mais descontraídas, considerando o lúdico como um bom instrumento para a 

construção do conhecimento. De acordo com Fernandes, (2012), as atividades lúdicas 

possibilitam que os alunos troquem experiências, opiniões e emoções. 

A figura 3 (e) nos mostra que 88% dos alunos afirmaram não se sentiram 

infantilizados com a dinâmica que envolve as atividades lúdicas. As atividades que envolvem 

jogos educativos na educação de Jovens e Adultos estimulam os estudantes e se envolverem 

no processo de ensino (OLIVEIRA et al, 2012). 

Os alunos afirmam que é importante que haja atividades que promovam a interação 

dos professores com os alunos, assim como demonstra na Figura 3 (f), na qual visualizamos 

que 96% dos alunos defendem que por meio de atividades lúdicas aprendem mais e aprendem 

de forma prazerosa. Quando o professor e os alunos estão integrados existe um maior 

incentivo para estudar. O trabalho bom de um professor é reflexo de um bom relacionando 

com os alunos de acordo com Souza (2007). 

Para 60% dos alunos questionados, como ilustra a figura 3 (g), ter uma boa relação 

com a turma influência no aprendizado. Os alunos afirmam que é importante ter uma boa 

relação para melhorar o rendimento da turma, isso também torna o ambiente mais agradável. 

Para Souza, (2007) o ato de ensinar e aprender são processos sociais que interferem 

diretamente na aprendizagem. Os alunos que não conseguem ter uma boa relação com os 

colegas, justificaram que, também sentem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, 

em virtude de timidez, das idades diferentes, e de condições sociais. 

 

 



Considerações Finais 

 

A pesquisa apresentou resultados positivos na intervenção. O jogo de cartas que foi 

utilizado possibilitou aos alunos realizarem conexões dos conjuntos de informações sobre o 

tema proposto e também favoreceu uma maior interação entre os alunos. O ensino na EJA 

deve fazer pontes entre o conhecimento científico com os conhecimentos já adquiridos no 

cotidiano pelos alunos, e as atividades lúdicas, como jogos, pode favorecer essa relação entre 

a teoria e a prática/vivência. 

Consideramos que a pesquisa-intervenção atingiu os objetivos referentes à inserção do 

lúdico na sala de aula como uma ferramenta de ensino. A atividade lúdica apresentou-se 

eficiente no ensino-aprendizagem na EJA. Os resultados da atividade lúdica nos mostraram 

que é uma ferramenta que promove mais interação entre professores e alunos, e também 

melhora a compreensão dos conteúdos, quando também são relacionados com o cotidiano.  

De acordo com os alunos do CEJA, os professores são fundamentais no processo de 

ensino e aprendizagem, para eles é muito difícil aprender sem um professor, para eles, 

participar de atividades lúdicas, é aprender de forma prazerosa. 

Os resultados corresponderam à hipótese levantada, que defendia a ideia de que o 

lúdico age como facilitador de ensino na EJA. A brincadeira é uma forma de diversão, e o 

conteúdo que é trabalhado de forma dinâmica cativa os alunos. 
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