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Introdução 
Vários estudos1,2,3 evidenciam a importância do 

lúdico na vida do ser humano, pois, quando o 
indivíduo joga ou brinca é gerada uma situação de 
envolvimento, concentração e iniciativa que favorece 
a aprendizagem e o desenvolvimento do raciocínio. 

Este resumo apresenta os resultados da 
dissertação de mestrado intitulada “Planejamento e 
elaboração de atividades lúdicas para a educação 
em Química na 1ª série do Ensino Médio”4. Nesta 
pesquisa foram elaboradas e confeccionadas 16 
atividades lúdicas (4 por bimestre) para o ensino dos 
principais conteúdos de química da 1ª série do 
Ensino Médio. Foram contempladas diversas 
modalidades como jogos de tabuleiros, cartas, bingo 
e utilização de sucatas. As atividades desenvolvidas 
foram elaboradas com a função de substituir as 
aulas de exercícios. 

As atividades lúdicas foram utilizadas, 
bimestralmente, em quatro turmas do Colégio 
Estadual 15 de Novembro (localizado na cidade de 
Campos dos Goytacazes/RJ) e uma quinta turma foi 
designada como controle, ou seja, os alunos não 
utilizaram nenhuma atividade lúdica (somente aulas 
com métodos tradicionais). Participaram do estudo 
131 alunos. 

O foco desta pesquisa foi a análise quantitativa do 
rendimento escolar dos alunos na disciplina de 
química. O objetivo foi estudar a eficiência da 
utilização de atividades lúdicas como recurso para 
construir os conhecimentos de química e comparar 
com os resultados obtidos com o método tradicional. 

Resultados e Discussão 
Os instrumentos de coleta de dados foram: 

questionários de opinião; exercícios aplicados ao 
final de cada atividade lúdica; frequência de 
participação nas atividades lúdicas; ficha para 
relatos de observações, e; notas das avaliações 
sistemáticas e notas bimestrais dos alunos. 

Os dados coletados dos alunos serviram de base 
para a análise estatística, que foi realizada por meio 
do teste de correlação5, teste dos sinais5 e análise 
percentual. O teste de correlação (r de Pearson) foi 
aplicado para verificar a significância entre os 
resultados obtidos dentro de uma mesma turma 
com a utilização das atividades lúdicas, ou seja, se 
há correlação entre o desempenho dos alunos e a 
utilização das atividades lúdicas. O teste dos sinais 
foi empregado para examinar se existe ou não 
diferença entre o desempenho dos alunos que 
utilizaram as atividades lúdicas e o desempenho dos 
que tiveram aulas baseadas somente no método 
tradicional. Em ambos os métodos, o nível de 

significância adotado foi igual a 5%. Os 
questionários bimestrais foram avaliados em termos 
percentuais. 

Observou-se que, em 88% dos Testes dos Sinais, 
houve diferença estatisticamente significante entre o 
desempenho dos alunos obtido pelo método 
tradicional e o desempenho dos alunos que 
utilizaram as atividades lúdicas para o ensino de 
química, e esta última proporcionou melhores 
resultados. 

Verificou-se, por meio do teste de correlação, que 
os alunos mais participativos nas atividades lúdicas 
e que acertaram mais itens nos exercícios aplicados 
foram os que obtiveram as melhores notas no final 
do bimestre e nas avaliações sistemáticas. 
Averiguamos que as atividades lúdicas foram 
aprovadas pelos alunos, uma vez que, os mesmos 
declararam que as aulas ficaram mais interessantes 
(98%); que aumentou a participação e atenção dos 
alunos durante as aulas por ser uma forma diferente 
de aprender (cerca de 75%) e que as atividades 
contribuíram para a compreensão dos conteúdos de 
química (aproximadamente 70%). Estes percentuais 
correspondem à média das respostas nos quatro 
bimestres. 

Conclusões 
Os resultados obtidos pela análise estatística 

mostraram, neste trabalho, que o uso de atividades 
lúdicas exerce uma influência positiva sobre o 
aprendizado dos discentes no ensino de química no 
nível médio e consiste em um dos possíveis 
recursos de ensino, de baixo custo, que pode ser 
utilizado em sala de aula para motivar e 
potencializar o aprendizado de química. 
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