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Introdução 

O desenvolvimento de estratégias modernas é 
recomendado para dinamizar a aprendizagem. O 
material lúdico promove a formação e o 
desenvolvimento da criatividade e do conhecimento 
e prazer/divertimento. O lúdico como ferramenta de 
ensino foi aplicado por Piaget e Vigotsky em suas 
pesquisas. Os jogos motivam a aprendizagem de 
conhecimentos por estimular o interesse do 
estudante, construindo novas formas de 
pensamento, desenvolvendo e enriquecendo a 
personalidade e possibilitam ao professor atuar na 
condição de condutor, estimulador e avaliador da 
aprendizagem

1
. A linguagem é responsável pela 

regulação da atividade psíquica humana e permeia 
a estruturação dos processos cognitivos, 
possibilitando interações fundamentais para a 
construção do conhecimento

2
. Os jogos com sua 

linguagem possibilitam o desenvolvimento cognitivo, 
abastecem, enriquecem e diversificam as 
possibilidades experimentais e táteis do sujeito

3
, e 

assim a inclusão. A educação inclusiva defende que 
a escola deve assumir a educação de cada 
estudante, contemplando a diversidade 
independente da origem social, étnica ou linguística. 
A inclusão escolar pressupõe um modelo no qual 
cada criança é importante para garantir a riqueza do 
conjunto, sendo desejável que a escola seja criativa 
no sentido de buscar soluções visando manter os 
diversos alunos no espaço escolar, levando-os a 
resultados satisfatórios em seu desempenho 
acadêmico e social

4
. No Brasil a inclusão apresenta-

se como uma proposta adequada para a 
comunidade escolar, que se mostra disposta ao 
contato com as diferenças, mas necessita de 
condições que não têm sido propiciadas pela escola. 
Assim este trabalho tem como objetivo avaliar a 
aprendizagem a inclusão utilizando jogos como 
recurso didático. 

Resultados e Discussão 

A proposta foi realizada em uma turma de 1º ano do 
ensino médio, com 21 alunos sendo 3 portadores de 
necessidades especiais (com laudo médico). O 
desenvolvimento deu-se em duas etapas. A 1ª foi 
uma aula expositiva sobre Elementos Químicos, 
onde se abordou as características, os mais 
conhecidos (Na, K, Ca etc) e as propriedades físico-
químicas, com abordagem investigativas por meio 
de perguntas. Observou-se que um dos alunos 

especiais se destacou comentando: “tem cálcio no 
leite também por isso que tomo leite todo dia”(sic). 
Na 2ª etapa aplicou-se um jogo de tabuleiro (figura 
1) com cartelas de questões referentes às 
propriedades e uso dos elementos e peças com o 
símbolo químico dos elementos. 

  
Figura 1: Esquema do tabuleiro e peça do jogo 
 
A turma foi dividida em grupos de modo que os 
alunos especiais ficassem com os mais desinibidos, 
facilitando a integração. No jogo um aluno era o 
responsável pela leitura das questões e o 
participante acertava quando identificando no 
tabuleiro o símbolo do elemento a que se referia a 
pergunta. Durante a atividade observou-se o grande 
envolvimento dos alunos especiais, estes 
demonstraram interesse e comemoraram com 
entusiasmo cada acerto. O rendimento pode ser 
observado por questões pré e pós a atividade. Nas 
pós o índice de acerto foi 33% maior. Um exemplo: 
Pré: “o sódio, seu símbolo e o SO e o cálcio esta no 
leite.”(sic); Pós: “O sódio esta presente no sal de 
cozinha e em lâmpadas, e o cálcio na fortificação 
dos ossos”. (sic). 

Conclusões 

Este projeto favoreceu a interação professor/alunos 

e entre os colegas, minimizando a exclusão e 

permitindo que todos se sintam capazes. Observou-

se também que o jogo despertou um maior interesse 

com relação ao conteúdo trabalhado pela relação 

com o dia a dia do aluno além de propiciar uma 

competição saudável. 
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