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Resumo: O presente artigo procura mostrar a importância de se relacionar os conteúdos curriculares com a realização
de atividades lúdicas que estimulem o saber/fazer do aluno advindo de seu cotidiano. Nele descrevemos as atividades
organizadas pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, executado pelo Centro
Universitário UNIVATES com apoio da CAPES, subgrupo Ciências Exatas, que buscam auxiliar no desenvolvimento
socioeducativo das escolas parceiras promovendo e auxiliando em diversas atividades. Dentre elas, destacamos
a organização e o desenvolvimento de uma Gincana Estudantil em parceria com o Grêmio Estudantil de uma escola
pública do Vale do Taquari. Todas as atividades foram pensadas de maneira a integrar as disciplinas de Matemática,
Química e Física de forma interdisciplinar. Incluímos também questões lúdicas procurando despertar o interesse dos
alunos e incentivá-los a desenvolver seu próprio conhecimento. A discussão dos resultados mostra que é possível integrar
conhecimentos interdisciplinares em atividades recreativas no cotidiano dos alunos.
Palavras-chave: Atividades lúdicas. Conhecimentos interdisciplinares. Estímulo ao saber/fazer.

Introdução
O Centro Universitário UNIVATES participa do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência - PIBID, financiado pela CAPES, com cinco subprojetos, sendo um deles o de
Ciências Exatas. Cada subprojeto atua em duas escolas públicas do Vale do Taquari.
Uma das metas do PIBID envolve a prerrogativa de os (futuros) professores já irem se
inserindo no contexto escolar e conhecendo a complexa e fluida dinâmica que envolve a ação docente
no cotidiano das escolas. Por outro lado, o PIBID é consonante com outras diretrizes nacionais acerca
da formação de professores, principalmente no que diz respeito à aproximação entre o ambiente da
formação e o ambiente da prática desde os primeiros estágios da formação inicial dos professores.
Os bolsistas buscam auxiliar no desenvolvimento socioeducativo das escolas parceiras
promovendo e auxiliando em diversas atividades. Geralmente as ações e as atividades são
combinadas a partir das demandas das escolas, que expõem suas sugestões, dificuldades e, a partir
destas, os estudantes envolvidos no projeto organizam seus Planos de Trabalho. Dentre as atividades
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já desenvolvidas por este grupo de alunos, destacamos a organização e o desenvolvimento, em
conjunto com o Grêmio Estudantil da escola parceira de Lajeado, de uma Gincana Estudantil.
Temos presente que, como afirma Vygotsky (1995, p. 104),
Na escola, as atividades educativas, diferentes daquelas que ocorrem no cotidiano extra-escolar,
são sistemáticas, têm uma intencionalidade deliberada e compromisso explícito em tornar acessível
o conhecimento formalmente organizado. Nesse contexto, as crianças são desafiadas a entender
as bases dos sistemas de concepções científicas e a tomar consciência de seus próprios processos
mentais.

Para mudar esse contexto, nosso objetivo no campo do ensino e da aprendizagem foi
disponibilizar aos estudantes momentos de construção de conhecimentos dentro de atividades
recreativas que tivessem como ponto de partida o saber/fazer do aluno, advindo de seu cotidiano.
Buscamos, por meio de atividades lúdicas e desafiadoras, incentivar os alunos a pensarem de forma
inovadora e a criarem estratégias para superarem os desafios apresentados.
Como Pedroza (2005, p. 75):
Acreditamos que o momento lúdico, como espaço de descontração, na escola, deve ser visto
como constituinte do sujeito, o qual, a partir de vivências que experimenta, constrói suas relações
interpessoais. Então, a escola, ao oferecer espaços como esse, possibilita novas oportunidades para o
desenvolvimento da subjetividade.

As competições escolares são um tipo de estratégia que pode ser utilizada para pôr em prática
os conhecimentos trabalhados em sala de aula. A educação por meio de jogos vem se tornando uma
alternativa metodológica bastante pesquisada, sendo abordada de diversas formas e com aspectos
variados (ALVES, 2006). Para Lopes (2001) esse tipo de atividade extracurricular desempenha
funções psicossociais, afetivas e intelectuais básicas, que satisfazem objetivos pedagógicos no
contexto escolar como o aumento da atenção e da concentração, o desenvolvimento da autonomia e
a redução da descrença na capacidade de realização.
Segundo Nascimento e Oeiras (2008, p. 47), por meio dessas atividades,
Procura-se incentivar a descoberta de novos talentos, abordar problemas relacionados ao cotidiano
dos alunos para que estes se envolvam naturalmente com as disciplinas a fim de torná-las mais
interessantes. Estas instituições buscam proporcionar também meios para que os alunos criem novos
vínculos com a escola, além da mudança de atitude com relação às disciplinas e a melhora dos valores
afetivos como a autoconfiança e a auto-estima do aluno, à medida que os alunos desenvolvem a
capacidade de resolução de problemas.

Por meio da desta Gincana procuramos incorporar ao contexto escolar a metodologia da
interdisciplinaridade fomentada por Pombo (2011, p. 13), o qual aponta que,
[...] por interdisciplinaridade, deverá entender-se qualquer forma de combinação entre duas ou
mais disciplinas com vista à compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de vista
diferentes... A interdisciplinaridade implica, portanto, alguma reorganização do processo de ensino/
aprendizagem e supõe um trabalho continuado de colaboração dos professores envolvidos.

Para nós do Curso de Ciências Exatas trabalhar com as áreas de Matemática, Física e Química
é fundamental, pois elas trazem em si muito em comum. No cotidiano e em qualquer profissão ou
carreira que os alunos pretendam seguir, eles terão experiências diversas e deverão saber lidar com
a diversidade de assuntos (conteúdos) que as englobam.
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As atividades e os desafios propostos pelos bolsistas englobam as três áreas das Ciências
Exatas citadas acima, sempre procurando estimular o aluno a perceber a importância por trás dos
conteúdos curriculares e o quanto estes estão presentes no seu dia a dia.
METODOLOGIA
Para atingir nossos objetivos e tornar a Gincana atrativa aos alunos e, ao mesmo tempo,
um meio de aprendizagem, pesquisamos atividades que auxiliassem nos processos cognitivos de
aprendizagens por parte dos alunos acerca de temas relacionados às Ciências Exatas.
Pensando nisso, desenvolveu-se um leque de atividades interdisciplinares, entre as quais
estão a Roleta do Conhecimento (FIGURA 1), com questões objetivas e de múltipla escolha, nos
quais são evocados temas do cotidiano e ideias preconcebidas sobre conteúdos disciplinares. Ao
procurar por questões, optamos pelas que estimulassem o raciocínio e/ou trouxessem situações
reais e corriqueiras.

Figura 1 - Roleta utilizada em tarefa na gincana

As questões utilizadas na atividade da roleta envolviam habilidades e competências nas áreas
de Física, Química e Matemática. Dentre elas estão: interpretação das questões e de seus enunciados
e leitura de gráficos e esquemas geométricos. Segue exemplos de questões de Física (1), Matemática
(2) e Química (3).
1- As tampas metálicas dos recipientes de vidro são mais facilmente removidas quando o conjunto
é imerso em água quente. Tal fato ocorre porque:
a) A água quente as superfícies em contato reduzindo o atrito entre elas.
b) A água quente amolece o vidro, permitindo que a tampa se solte.
c) A água quente amolece o metal, permitindo que a tampa se solte.
d) O metal dilata-se mais que o vidro quando ambos são sujeitos à mesma variação de temperatura.
e) O vidro dilata-se mais que o metal quando ambos são sujeitos à mesma variação de temperatura.
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2- Determine a altura da torre de transmissão de sinal de TV nas condições indicadas na figura.
Dados: sem 12° = 0,21; cós 12° = 0,98 e tg 12° = 0,21

a) 180 m			

d) 176 m

b) 178 m			

e) 189 m

c) 184 m

3- Muitos processos químicos e físicos fazem parte do cotidiano, como, por exemplo:
I) queima de gasolina;
II) dissolução de açúcar no café;
III) derretimento de gelo;
IV) escurecimento de uma maçã cortada;
V) desbotamento de pintura.
Indique a alternativa que contém somente processos químicos:
a) II, III e V
b) I, II e V
c) I, IV e V
Outra atividade desenvolvida foi o Circuito da Lógica, composto por diversas atividades
que ocorrem simultaneamente em que cada equipe tem de se dividir para completar todas as tarefas
e desafios num determinado tempo. Para essa atividade, procuramos experiências e questões mais
práticas em que os alunos pudessem manusear e, ao mesmo tempo, exercitar seus conhecimentos
nas áreas de Matemática, Química e Física. O circuito, composto por sete atividades diversas,
abrange as três áreas de conhecimento acima citadas, procura testar as habilidades de raciocínio
lógico e as percepções de mundo. As atividades são de diversos níveis de dificuldades e requerem
diferentes tipos de saberes. Entre elas estão:
• o jogo Torre de Hanói - nele os competidores tiveram que passar todas as cinco peças da
primeira para a terceira haste com o menor número de movimentos, seguindo algumas
regras;
• o Tangran - montar uma figura cuja sombra foi dada;
• o quebra-cabeça de ícones da história da Ciência - consiste em montar a foto de uma
pessoa conhecida na história da Matemática, Física e/ou Química e, após a montagem,
a equipe respondeu uma questão referente à bibliografia deste ícone lida anteriormente
pela comissão organizadora;
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• a construção de sólidos geométricos - a equipe teve de montar o sólido geométrico
sorteado apenas com os materiais disponibilizados;
• a balança humana - cada equipe teve de “pesar” três medidas distintas de areia
previamente informadas e aquela que mais se aproximasse do valor correto ganhava;
• as questões ludológicas - que envolvem três questões de raciocínio para serem devidamente
respondidas;
• a Pilha de Limão - com os materiais disponibilizados, as equipes deveriam montar uma
pilha capaz de ligar um led (Diodo emissor de luz).

Figura 2 - Circuito da Lógica

Tais atividades têm por intuito satisfazer aos anseios dos estudantes, que buscam cada vez
mais emoção e diversificação em suas vidas, além de recuperar o fascínio pelo aprender. Procuramos
satisfazer os alunos e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades e testar seus conhecimentos.
Além disso, cremos, assim como Pedroza (2005, p. 62), que:
[...] a aprendizagem deve despertar o interesse, estimulando a curiosidade e a criatividade. Logo,
o interesse relacionado à atividade lúdica na escola tem-se mostrado cada vez maior por parte de
pesquisadores e, principalmente, de professores que buscam alternativas para o processo ensinoaprendizagem.
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Tudo isso nos leva a crer na importância de atividades como Gincanas Estudantis que
possibilitam maior interação entre os alunos e professores, e também o desenvolvimento de uma
gama de conhecimentos envolvendo conteúdos da grade curricular e noções gerais, os quais são
postos em prática nas atividades desenvolvidas.
Nossa expectativa ao desenvolver tais atividades era nutrir o potencial criativo dos alunos.
Discussão dos resultados
O que foi constatado durante a realização das atividades é o interesse dos alunos por
situações que os desafiem a pensar e a se superar. Quanto mais desafiadora for a tarefa, geralmente
mais empenho os alunos dispendem para realizá-la.

Acreditamos, assim como Pedroza (2005, p. 75) que:
[...] o momento lúdico, como espaço de descontração, na escola, deve ser visto como constituinte
do sujeito, o qual, a partir de vivências que experimenta, constrói suas relações interpessoais. O
sujeito é desenvolvimento e processualidade permanente sem nunca ficar estático em sua condição
subjetiva atual. Então, a escola, ao oferecer espaços como esse, possibilita novas oportunidades para
o desenvolvimento da subjetividade.

Apesar das dificuldades encontradas na realização de algumas tarefas, pudemos perceber um
espírito competitivo muito forte, principalmente na Roleta do Conhecimento, em que a competição
entre as equipes era mais direta. Tal fato fez com que os alunos se esforçassem mais e se ajudassem
mutuamente na realização das questões, o que gerou um espírito de grupo e união, e, como sabemos,
esta é uma das principais características exigidas na sociedade e no mercado de trabalho atual.
Todas as tarefas desenvolvidas estimularam o raciocínio lógico, habilidades manuais
e/ou competências em Matemática, Física e Química. Testamos a paciência e o desempenho ao
trabalharem sobre pressão (tarefa da Torre de Hanói) e com desafios de estimativa (tarefa da balança
humana), no que percebemos muitas dificuldades por parte dos alunos.
Como citado na atividade da Torre de Hanói, percebemos a ansiedade e a impaciência
dos alunos diante do desafio de um jogo cujo macete para “ganhar” é usar a lógica. Muitos dos
competidores simplesmente desistiam logo no início, pois achavam difícil a tarefa. Neste momento
percebemos o quanto a perseverança compensa, pois foram os alunos que não desistiram diante do
desafio os que conseguiram levar os pontos.
Dos professores da escola pudemos perceber o interesse pelas tarefas desenvolvidas pelos
bolsistas e o quanto o empenho dos alunos em realizá-las os despertou para este tipo de atividades.
Muitos dos professores que estavam presente falaram conosco e nos pediram que lhes repassassem
as atividades propostas.
Quanto ao retorno por parte dos alunos, não podíamos esperar resultados melhores, pois
além de se empenharem ao desenvolverem as atividades, eles demonstraram gostar bastante da
nossa intervenção na Gincana. Muitos até comentaram conosco que consideram bem divertidas e
instigantes as tarefas.
Podemos afirmar que as atividades lúdicas desenvolvidas pelos bolsistas e aplicadas com
os alunos foram muito bem recebidas e apreciadas, permitindo um espaço de descontração para os
estudantes, mas sem deixar de lado o exercício da aprendizagem e do desenvolvimento intelectual.
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