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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo investigar a presença ou ausência de práticas 

lúdicas nas aulas dos mais diversos componentes curriculares da Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Governador Flávio Marcílio bem como enfatizar a contribuição do 

lúdico para o desenvolvimento do indivíduo nas distintas áreas de aprendizagem. Trata-se de 

uma pesquisa quali-quantitativa de cunho exploratória-investigativa, pois intenciona 

questionar a teoria e a prática. A revisão da literatura enfocou a importância do brincar, sua 

relação com o desenvolvimento humano e a utilização de práticas lúdicas na educação formal. 

Inicialmente, apresentou-se o conceito de Lúdico e a contribuição da brincadeira para o 

desenvolvimento do indivíduo. Em seguida, abordou-se o lúdico (jogo, brinquedo, 

brincadeira, brincar) como objeto de estudo, seus aspectos conceituais, históricos e suas 

principais correntes. Já a pesquisa de campo ocorreu na EEFM Gov. Flávio Marcílio, junto a 

professores que trabalham 200 horas somente nesta instituição de ensino, com a intenção de 

investigar a presença ou ausência da ludicidade na prática docente. A coleta de dados 

evidenciou que os professores procuram explorar essa ferramenta educacional que é o lúdico, 

porém necessitam de uma formação voltada para este campo do conhecimento para que 

possam proceder de forma mais eficaz. Conclui-se, a necessidade de inclusão de uma 

formação direcionada para lúdico nos cursos de licenciaturas, visto que os atuais docentes não 

sentem-se totalmente preparados para atuar na área lúdica, o que demonstra que este ainda é 

um campo de atuação que deve ser conquistado pelos profissionais da Educação e que os 

cursos superiores devem se preocupar em qualificar seus alunos para este trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Ludicidade, brincar, jogo, prática docente.



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work has as main objective to investigate the presence or absence of playful practices in 

classrooms of various curricular components of the Escola de Ensino Fundamental e Médio 

Governador Flávio Marcílio and emphasize the contribution of play to the development of the 

individual in the different learning areas. This is a qualitative and quantitative nature of 

exploratory-investigative therefore intend to question the theory and practice. The literature 

review focused on the importance of play, its relationship to human development and 

recreational use of practices in formal education. Initially, presented the concept of Playful 

banter and contribution to the development of the individual. Then, we dealt with the ludic 

(game, toy, game, playing) as an object of study, its conceptual aspects, and its main historical 

currents. Since the fieldwork occurred in EEFM Gov. Flávio Marcílio, with teachers who 

work 200 hours only at this institution, with the intention to investigate the presence or 

absence of playfulness in teaching practice. The data collection showed that teachers seek to 

exploit this educational tool that is playful, but need training focused on this field of 

knowledge so that they can proceed more effectively. The conclusion is the need for inclusion 

of a targeted training courses to play in degrees, since the current teachers do not feel fully 

prepared to act in the play area, which shows that this is still a field of work that must be 

conquered by education professionals and higher education courses should worry about their 

students qualify for this job. 

 

 

Keywords: Playfulness, play, play, practice teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

A atual sociedade está voltada para o conhecimento e a escola é o espaço fomentador 

desse conhecimento, assim como das práticas lúdicas com o intuito de proporcionar a 

aprendizagem em suas mais diversas formas. Portanto, falar sobre qualidade de ensino torna-

se urgente quebrar paradigmas, ou seja, desarticular alguns conceitos fragmentados sobre 

ensino e aprendizagem. A forma positivista que a escola concebe o ato de aprender exige uma 

nova perspectiva de avanço que esteja vinculado ao lúdico para alcançar a plenitude das 

experiências escolares, tornando o processo ensino - aprendizagem mais atraente, fácil e 

eficaz. 

O momento exige posicionamento crítico e reflexivo. Nessa perspectiva, deve-se 

fundamentar a educação com uma nova abordagem, propondo a unicidade do conhecimento e, 

levá-la à sala de aula de forma multidisciplinar, integrada à prática pedagógica. Assim, o 

lúdico torna-se aliado importante, porque demanda novas formas de pensar, refletir 

criticamente, interpretar, enfim, representar o conhecimento. 

O uso do lúdico é fato, e sem dúvida fundamental como recurso de ampliação e 

representação do conhecimento. A utilização do lúdico nas aulas evidencia-se como uma 

atividade que rompe com barreiras disciplinares, torna permeável as suas fronteiras e caminha 

em direção a uma postura interdisciplinar para compreender e transformar a realidade em prol 

da melhoria da qualidade de vida pessoal, grupal e global. 

Os jogos e as brincadeiras potencializam saberes em diferentes áreas do conhecimento, 

porque propõem a recontextualização de conceitos e estratégias da prática pedagógica. 

Segundo Piaget (1976), “todos os homens são inteligentes e essa inteligência serve para 

buscar e encontrar resposta para seguir vivendo”. Diante dessa perspectiva pode-se afirmar 

que hoje, diante da constatação da fragmentação do conhecimento, as escolas devem munir-se 

desse instrumento potencializador do conhecimento. 

O lúdico na educação é área forte na Educação Física Escolar. Na história da educação 

muitos se apresentaram como redentores dos males educacionais a exemplo citam: diferentes 

tendências pedagógicas, teorias redentoras e hoje na atualidade a ludicidade. No entanto, vale 

ressaltar que sucessos ou insucessos dependem da implementação de diretrizes que assegurem 

a inserção do lúdico em todos os componentes curriculares e não só na Educação Física. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A sociedade atual vive em constantes mudanças e intenso ativismo. Crianças e jovens 

buscam incessantemente novidades e desafios, demonstrando insatisfação e falta de 

persistência no que fazem. É fácil vê-los desistir frente aos obstáculos. Diante de tal realidade, 

a escola se desgasta ao insistir no modelo tradicional de ensino – aprendizagem, sem 

conseguir a atenção do educando. Assim, faz-se necessária uma prática pedagógica voltada 

para a utilização do lúdico como forma de trabalhar a concentração, interação e o 

desenvolvimento de estratégias, o que favorece a aquisição de um raciocínio lógico com 

argumentação, base de toda a aprendizagem acadêmica. 

A ludicidade é essencial ao ser humano e ao seu desenvolvimento, visto que é um 

modo de expressar-se, pois pode-se fazer um paralelo entre os jogos e as brincadeiras com as 

situações do cotidiano. Essas ferramentas lúdicas muitas vezes exercem papel fundamental no 

processo de ensino – aprendizagem, uma vez que sua utilização em sala de aula mostra-se 

mais eficiente do que os meios tradicionais de ensino. 

A partir dessas reflexões, surgiu o interesse em verificar a importância dada pelos 

professores à utilização do lúdico como instrumento de trabalho docente, por meio da análise 

da metodologia utilizada pelos profissionais da EEFM Governador Flávio Marcílio em sala de 

aula. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

• Verificar a importância dada pelos professores à utilização do lúdico como 

instrumento de trabalho docente, por meio da análise da metodologia utilizada pelos 

professores da EEFM Governador Flávio Marcílio em sala de aula. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Compreender o lúdico como aquisição de conhecimento na educação. 

• Verificar como é visto o lúdico pelos professores da EEFM Governador Flávio 

Marcílio. 

• Identificar possibilidades da utilização do lúdico nas práticas pedagógicas. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

O homem é naturalmente lúdico, sente prazer em jogar, brincar e se relacionar de 

forma lúdica. Sabe-se que o indivíduo passa por um processo natural de desenvolvimento, 

recebendo grande influência do meio ambiente. Esse processo, para sua eficácia, requer um 

ambiente acolhedor, uma liberdade de ação e estimulação para novas descobertas. 

A palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. No 

lúdico estão incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos e é 

relativo também à conduta daquele que joga que brinca e que se 

diverte. Por sua vez, a função educativa do jogo oportuniza a 
aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua 

compreensão do mundo. (SANTOS, 1997) 

Em sua obra, Mendes (1996) demonstra que a necessidade da utilização dos jogos da 

educação já era preocupação desde antes de Cristo. Platão (427 – 327 a.C), em Atenas, já 

defendia uma educação em que predominavam os jogos educativos que eram praticados pelas 

crianças de ambos os sexos até os 6 anos. Três séculos depois, Quintiliano (35 a.C), na Roma 

Antiga, privilegia uma educação baseada no jogo, o qual deveria ser incentivado dentro do lar 

pois não havia escolas para as criança menores de 7 anos. 

Comenius, em meados do século 15, provocou a reforma do ensino que se tornou 

conhecida como Realismo em Pedagogia. Ele dividiu os anos do desenvolvimento em 

infância, puerícia, adolescência e juventude. Cada período compreendia um espaço de 6 anos. 

Nesse período foi criada uma escola maternal para as crianças na fase da infância, onde 

recomendava-se a experiência com os brinquedos para exercitar os sentidos externos.  

No entanto, foi Rousseau (1712-1778), na França, que teve como principal ideia a 

educação baseada na atividade, pois a aprendizagem é adquirida através das experiências. 

Segundo ele a criança é uma folha de papel em branco e, se estiver atenta aos fenômenos da 

natureza, desenvolverá a curiosidade e pesquisará os fatos. Rousseau dizia que a educação da 

criança deve ser uma livre expressão das atividades naturais da própria criança. (MENDES, 

1996). 

Essa visão do lúdico na educação foi sendo desenvolvida, apartir de então, por outros 

autores, como Froebel (1782-1852), na Alemanha; Reddie (1889), na Inglaterra; Piaget 

(1975), na Suíça, dentre outros, que tiveram papeis importantes na mudança de visão da 

prática educativa – como veremos mais adiante. 
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No Brasil, de acordo com KISHIMOTO (2005), “termos como jogo, brinquedo e 

brincadeira ainda são empregados de forma indistinta, demonstrando um baixo nível de 

conceituação deste campo”. 

De acordo com Santos (2001), em seu estudo sobre o mapeamento cerebral, foi 

detectado que o brincar está localizado no quadrante superior do hemisfério direito do 

cérebro. 

Ser lúdico, portanto, significa usar mais o hemisfério direito do 

cérebro e, com isso, dar uma nova dimensão à existência 
humana, baseado em novos valores e novas crenças que se 

fundamentam em pressupostos que valorizam a criatividade, o 

cultivo da sensibilidade, a busca da afetividade, o 
autoconhecimento, a arte do relacionamento, a cooperação, a 

imaginação e a nutrição da alma (SANTOS, 2001, p.13). 

Dessa forma, durante suas brincadeiras, um indivíduo acumula experiências em 

contato com pessoas e coisas, armazenando-as em sua memória, estimula a sua criatividade e 

percepção, e maturidade que o ajuda na solução de conflitos e problemas, melhora seu 

vocabulário, aprende a controlar suas emoções, adaptando seus comportamentos, de acordo 

com seu grupo social. 

A ludicidade, hoje, direcionada tanto para crianças, jovens ou adultos em diferentes 

instituições como escolas, empresas, universidades, hospitais, tem que ser tratada com 

cientificidade para poder ser um fator transformador (SANTOS, 2001). 

4.1. Teorias da aprendizagem 

Desde sempre os jogos e as competições despertaram interesse no ser humano, sendo 

vistos, durante a história do homem, como meio de divertimento e prazer e, algumas vezes 

mesmo como meio de sobrevivência. 

Segundo Platão (427-348), a educação, como é conhecida atualmente, somente deveria 

ser iniciada a partir dos sete anos, sendo os primeiros anos da criança dedicados à prática de 

jogos educativos realizados sob vigilância e em meio propício. Essa ideia é corroborada por 

Girard (1908), quando este afirma ser o jogo, para a criança, um fim em si mesmo, devendo 

este ser para nós um meio de educar. 
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Platão reconhecia a importância do esporte no desenvolvimento moral, na criação dos 

valores a servirem de princípios futuramente para a criança, estando assim em pé de igualdade 

com o desenvolvimento da cultura intelectual, uma vez que ambos seriam responsáveis pela 

formação do caráter e da personalidade do ser humano. 

Na prática, Platão utilizou atividades lúdicas no ensino da matemática, aplicando 

atividades de cálculos ligadas a problemas concretos, extraídos da vida e dos negócios 

cotidianos, a fim de que, para seus discípulos, esses problemas atingissem um nível superior 

de abstração. 

Foi a partir do século XVI que os humanistas começaram a perceber o valor educativo 

dos jogos, sendo os jesuítas os primeiros a (re)colocá-los em prática. Dessa forma a opinião 

acerca da utilização dos jogos com fins educativos foram ficando cada vez menos radicais. 

Philippe Áries, pesquisador da vida social da criança e da família, afirma em relação 

aos jogos: 

Os padres compreenderam desde o início que não era possível nem 

desejável suprimi-los ou mesmo fazê-los depender de permissões 

precárias e vergonhosas, ao contrário, propuseram-se assimilá-los e a 

introduzi-los oficialmente em seus programas e regulamentados e 

controlá-los, assim disciplinados os jogos, reconhecidos como bons, 
foram admitidos, recomendados e considerados a partir de então como 

meio de educação tão estimáveis quanto os estudos. Um sentimento 

novo surgiu à educação adotou os jogos que então havia proscrito e 

tolerado como um mal menor. Os jesuítas editaram em latim tratado 

de ginástica que forneciam regras dos jogos recomendados e passaram 

a aplicar nos colégios a dança, a comédia, os jogos de azar, 

transformados em práticas educativas para aprendizagem da ortografia 

e da gramática (MOURA.1994,52). 

A partir desse momento histórico, outras teorias, defensoras de novos métodos 

educacionais, passaram a incluir o lúdico como fator importante na educação da criança. 

Rabelais (apud MOURA 1994) confirma essa ideia ao afirmar que, ensinando às crianças a 

afeição pela leitura e pelos desenhos, até os jogos de carta e fichas servem para o ensino de 

geometria e aritimética. 

Moura (1994) cita a teoria de Montaige (1533-1592), que resumia seu método em três 

ideias fundamentais as quais formaram as bases para a nova didádica e traziam consigo 

rapidez, facilidade e consciência no aprendizado: naturalidade, instituição e ato atividade.   

Ainda em seus estudos sobre a ascensão do lúdico como fator educacional, Moura 

(1994) traz as teorias de Pestalozzi (1746-1827), segundo o qual a escola é uma verdadeira 
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sociedade e o jogo é fator decisivo que enriquece o senso de responsabilidade e fortifica as 

normas de cooperação. 

Através das ideias apreendidas por meio de seu mentor, Froebel (1782-1852), 

discípulo de Pestalozzi, considera que, na no meio educativo, o bom educador faz do jogo um 

instrumento que promove a educação para as crianças. Dessa forma, a pedagogia deve 

considerar a criança uma atividade criadora, e despertar, mediante estímulos, suas faculdades 

próprias para a criação produtiva, sendo a educação infantil indispensável para uma completa 

formação da criança. 

Essa teoria de Froebel configurou-se como fator determinante para que os jogos 

fossem vistos como elementos decisivos na educação. Ele criava objetos, como círculos e 

cubos, feitos de material macio e manipulável, geralmente com parte desmontável, que tinham 

por objetivo estimular o aprendizado. As brincadeiras eram acompanhadas de músicas, versos 

e danças – os objetos criados por Froelbel eram chamados de dons, ou presentes e havia 

regras para usá-los que precisariam ser dominadas para garantir, ao ar livre, que a turma 

interagisse com o ambiente. Todo o jogo que envolvia os dons começava com as pessoas 

formando círculos, movendo-se e cantando, pois, para o estudioso, assim conseguiam atingir a 

perfeita unidade.  

Kishimoto (2002) reconhece a importância dos trabalhos de Forbel para a assenção do 

jogo no trabalho educacional. Para o autor, “embora não tenha sido o primeiro a analisar o 

valor educativo do Jogo, Froebel foi o primeiro a colocá-lo como parte essencial do trabalho 

pedagógico, ao criar “O jardim de infância com uso dos jogos e brinquedos” (Kishimoto 

2002, p.61). 

A utilização dos jogos como fator determinante na educação das crianças também foi 

abordada por Piaget (1974), para quem a importância dos jogos torna-se ainda maior quando 

estes são desenvolvidos pela própria criança, uma vez que esse trabalho de reconstrução exige 

do educando uma adaptação mais completa, a qual o autor denomina de síntese progressiva da 

assimilação com acomodação. Para o autor, por ser o homem o sujeito de sua própria história, 

toda ação educativa deve promover no indivíduo sua relação com o mundo por meio da 

consciência crítica, da libertação e de sua ação concreta com o objetivo de transformá-lo. 

Dessa forma, Piaget defende que no trabalho de educação com crianças é necessário que se 

forneça a estas um material conveniente, com o objetivo de que, jogando, elas cheguem a 
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assimilar realidades intelectuais que, sem essa ação, permaneceriam exteriores à inteligência 

infantil (apud MACEDO, 2001, p.450).  

Na visão de Piaget, o lúdico tem dupla função: consolidar os esquemas formados e dar 

prazer ou equilíbrio emocional à criança. Dessa maneira, o ato de brincar representa um modo 

de aprender a respeitar os objetos e eventos novos e complexos, de consolidar e ampliar 

conceitos e habilidades e integrar o pensamento com as ações, dependendo a forma como as 

crianças brincam em dada ocasião do estágio de desenvolvimento cognitivo em que se 

encontram. 

Segundo Macedo (2001), o ato de buscar e apropriar-se dos conhecimentos para 

transformar exige dos educandos atitudes que constituem a essência psicológica da educação 

lúdica – indagação, participação, esforço, criação etc. – ações essas opositoras às 

condicionantes da pedagogia dominadora e neutralizante – passividade, alienação, submissão 

etc.  

Makarenko (2001) corrobora com essa ideia de educação como compromisso 

consciente intencional modificador da sociedade, ao afirmar que: 

O jogo é tão importante na vida da criança como é o trabalho para o 

adulto, daí o fato da educação do futuro cidadão se desenvolver antes 

de tudo no jogo, não se pode fazer uma obra educativa sem se propor 

um fim, um fim claro, bem definido, um conhecimento do tipo de 

homem que se deseja formar. E neste sentido que o modelo 

pedagógico mantém uma relação direta com o presente vivido. A 

coletividade infantil recusa absolutamente viver uma vida 

preparatória. Ela quer um fenômeno da vida real hoje para a criança é 

uma alegria real presente e não o prometido para mais tarde, 

recompensa em curto prazo sem contrariedade próximo. (Makarenko 
2001, p.152) 

A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante (ALMEIDA, 

1998, p.31-32). O filósofo Suíço Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) defendia uma educação 

através do contato com a natureza e propunha o uso de jogos, brinquedos, esportes e 

instrumentos variados em substituição a uma disciplina rígida e o uso excessivo da memória 

(apud MUNIZ, 2001). 

Da mesma maneira, Carl Rogers (1902-1987), professor e psicólogo clínico norte-

americano e pai da educação não-diretiva, defendeu a inserção de atividades lúdicas no 

processo educativo em oposição aos métodos repressores utilizados pela escola tradicional. 
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O médico belga Ovídio Decroly (1871-1932) criou a expressão “jogos educativos”. 

Além disso, o estudioso preparou no início do século XX um conjunto de materiais para a 

educação de crianças portadoras de deficiência mental – prática que traz à realidade sua tese 

de que deveria haver uma permanente interação entre educação e sociedade e de que a escola 

deveria ser um prolongamento da vida. 

John Dewey (1859-1952), pedagogo e filósofo americano, criticava a educação 

tradicional, o intelectualismo e a memorização, defendendo a aprendizagem como um 

processo ativo e o ensino baseado em experiências práticas na sala de aula, referenciando o 

jogo neste processo. Para o autor, todos os povos, em todos os tempos, contaram com os jogos 

como parte importante da educação de crianças, especialmente de crianças pequenas.  Dewey 

defendia a idéia de que o jogo é tão espontâneo e inevitável que, a seu ver, poucos pensadores 

educacionais atribuíram a ele em teoria o lugar de destaque que sempre ocupou na prática, ou 

mesmo, poucos tentaram descobrir se as atividades naturais de jogo das crianças oferecem 

sugestões que possam ser adotadas na escola (apud MOYLES, 2002). 

Roger Cousinet (1881-1973), professor e pesquisador francês e um dos fundadores da 

Escola Nova, substituiu a pedagogia do ensino pela pedagogia da aprendizagem. O estudioso 

defendia a ideia do lúdico e da brincadeira como atividades naturais da criança, considerando 

que a ação educativa precisava se fundamentar nelas. 

Em relação ao papel do lúdico nas atividades didáticas, Machado (1995) argumenta 

que: 

Quando se considera o papel do lúdico nas atividades didáticas, as 

dimensões lúdicas (em sentido restrito) e utilitárias (o lúdico servem 

para introduzir certos temas) se destacam. A primeira refere-se ao 

divertimento e a brincadeira, enquanto que a segunda trata dos 

resultados educativos a serem alcançados propriamente ditos. 

(MACHADO 1995, p.40). 

 

No entanto, para Machado (1995), qualquer que seja o lúdico, existe outra dimensão, 

chamada pelo autor de alegórica, associada às significações metafóricas, que se sobrepõe às 

demais e que vem sendo pouco explorada pelos educadores. Os elementos envolvidos nessa 

dimensão da análise transcendem o lúdico em si, preparando o terreno para uma desejável 

transferência de certos hábitos e atitudes cultivados ao longo da utilização dos jogos, para o 

conjunto das atividades educativas, levadas a efeito na escola ou fora dela.  

Borin (1996, p.8) compara a atividade mental e o comportamento de um jogador que 

busca a vitória ao de um cientista ao afirmar que: 
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Os dois, inicialmente, partem para uma experimentação ou tentativa 

para conhecer o que defrontam, sem muita ordem ou direção. Após 

essa fase, como numa investigação científica, coletam os dados que 

podem influenciar ou alterar as várias situações e formulam hipóteses 

que precisarão ser testadas. Estabelecida uma hipótese, partem para a 

experimentação ou jogada e observam o que acontece. Se for 

necessário, reformulam as hipóteses feitas e realizam nova 

verificação. A cada tentativa usa as conclusões obtidas e os erros 

cometidos para orientar as novas hipóteses até certificarem-se da 

resposta precisa para o problema original, o que, no caso do jogo, 

significa ter uma boa estratégia para vencer. (BORIN, 1996, p.8) 

 

Mesmo havendo algumas referências à utilização de jogos no processo educacional ao 

longo da antiguidade, somente neste século tivemos contribuições mais significativas na 

criação de propostas para o uso dos jogos no meio pedagógico. Grando (2000) sintetiza 

algumas contribuições, considerando as possibilidades e limites da inserção dos jogos no 

contexto de ensino/aprendizagem. As possibilidades são as de: 

 Fixação de conceitos; 

 Introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão; 

 Desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas; 

 Tomada de decisões e avaliação destas; 

 Significação de conceitos; 

 Interdisciplinaridade;  

 Incentivo à participação ativa do aluno na construção do conhecimento; 

 Socialização e trabalho em equipe; 

 Motivação, criatividade, senso crítico, competição, observação, prazer em aprender; 

 Reforço e recuperação de habilidades; 

 Identificação, diagnóstico de erros de aprendizagem, de atitudes e das dificuldades dos 

alunos. 

Como limites, Grando (2000) considera: 

 O jogo pelo jogo; quando este é mal utilizado, os alunos não sabem por que jogam; 
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 Muito tempo gasto com atividades de jogos sacrificando outros conteúdos pela falta de 

tempo; 

 Falsas concepções de que se devem ensinar todos os conteúdos por meio de jogos; 

 Perda da “ludicidade” dos jogos pela interferência constante do professor; 

 Exigência de que o aluno jogue, destruindo a voluntariedade pertencente à natureza do 

jogo; 

 Dificuldade de acesso ao material sobre uso de jogos que possam vir a subsidiar o 

trabalho docente. 

Percebemos, por meio dessas análises, que há muito os jogos são utilizados como 

recurso para o desenvolvimento do proceso de ensino/aprendizagem, sendo vistos, 

principalmente pelos autores mais recentes, como meio para a incorporação de regras 

socialmente estabelecidas, além de servirem de ferramenta na criação de significados e 

desenvolvimento de conceitos, o que justifica sua adoção como recurso importante nas 

práticas pedagógicas. 

 

4.2  A importância do brincar 

O ato de brincar é um comportamento que acompanha o ser humano, em especial, na 

infância, modificando-se até chegar ao jogo socializado e, sob essa forma, permanece ao 

longo da vida e da história da pessoa. Diferentes autores estudaram a importância do lúdico na 

vida do indivíduo; porém, todos convergem em um mesmo ponto, quando afirmam que o ser 

humano é de natureza lúdica e quer brincar, para ele, não constitui perda de tempo, mas uma 

forma de desenvolver suas próprias habilidades e chegar a um autodomínio, tendo um 

conhecimento do mundo, por meio de suas próprias emoções. 

Não se sabe com certeza, contudo supõe-se que o lúdico é tão antigo quanto a origem 

da Humanidade. Pinturas rupestres encontradas em cavernas apontam que o homem pré-

histórico já brincava em seu cotidiano. Do brincar infantil até chegar ao jogo com regras e as 

diversas formas subjetivas de jogo, o ser humano percorre todo um processo de 

transformações de cunho social, intelectual e afetivo.  
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Se podemos definir o Homem como aquele que é dotado de razão, 

homo sapiens, não podemos também deixar de definí-lo como aquele 

que é fabricador de cultura, pois só o homem establece uma relação 

com a natureza pautada em significado, em sentido. Só o homem 

constrói varias formas de habitação, atribuindo sentidos diferentes a 

cada uma delas, inventando com isso a história da arquitetura. Muito 

diferete do joão-de-barro, que ao nascer já está programado 

institivamente a construir a mesma casa sempre. Mas, se o Homem é 

sapiens e faber, Huizinga irá defender a idéia de que o Homem é 

também por excelencia ludens, isto é, necesita establecer uma relação 

lúdica, através da evasão da vida real, com o mundo da realidade. (…) 
Para tanto, o autor de homo ludens apresenta características formais e 

informais do jogo que, segundo ele, o define como singular fenómeno 

social e universal, pois presente em todas as formas de organização de 

vida humana. (RETONDAR, 2007, p.17./ Apud HUIZINGA, 1982.). 

Trabalhar com o lúdico estimula as funções sensoriais e cognitivas, além de permitir o 

equilíbrio emocional, pois vai ao encontro do interesse o indivíduo e, por meio dele, ela 

projeta seu mundo interior e passa a melhor conhecer o meio em que vive. 

O lúdico permite ao indivíduo descobrir novas maneiras de trabalhar seu corpo e 

adquirir autoconfiança. O desenvolvimento das habilidades de mover-se em redor do seu 

mundo, agarrar e manipular com as mãos e pés, está diretamente ligada ao desenvolvimento 

dos ossos e músculos. Quanto mais ele aguça sua percepção, alcança com mais facilidade os 

objetos, e assim, vai conhecendo suas próprias possibilidades, ampliando, então, seu 

equilíbrio psicomotor e seu conhecimento do mundo. 

4.2.1 A contribuição do brincar para o desenvolvimento do indivíduo 

Cultura, segundo uma das acepções da palavra, pode ser entendida como o conjunto 

dos valores intelectuais e morais, das tradições e costumes de um povo, nação, lugar ou 

período específico. Em nossa sociedade, o ato de brincar caracteriza-se como uma das 

primeiras formas de cultura, como algo pertencente a todos e que nos faz participar de ideais e 

objetivos comuns. É o que podemos concluir da afirmação de Machado (1999, p.22), o qual 

defende que, “no brincar, a criança lida com sua realidade interior e sua tradução livre da 

realidade exterior: é também o que o adulto faz quando está filosofando, escrevendo e lendo 

poesias, exercendo sua religião”. 

O ato de brincar é inclusive um direito reconhecido na Declaração dos Direitos da 

Criança, aprovada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU – de 

1959, expresso no Artigo 7º: “A criança deve ter todas as possibilidades de se entregar a jogos 
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e atividades recreativas, que devem ser orientadas para os fins visados pela educação; a 

sociedade e os poderes públicos devem esforçar-se por favorecer o exercício deste direito." 

A brincadeira, por utilizar um conjunto de códigos que objetivam um certo ato 

comunicativo, pode ser entendida como uma linguagem. Mesmo na mais tenra idade, a 

criança busca significados, procura dar um sentido à sua existencia – o que é mais comumente 

praticado pelo ato de brincar – ao mesmo tempo em que integra sua personalidade. É o que 

Machado (1999) chama de proceso de personalização de desenvolvimento de um sentimento 

de estar dentro do próprio corpo.  

Dessa forma podemos entender que o sentido da vida de uma criança é a brincadeira. 

Brincando elas reproduzem situações concretas, pondo-se no papel dos adultos, imitando-os e 

procurando entender o seu comportamento. Para a criança brincar não é apenas um 

passatempo. Seus jogos estão relacionados com um aprendizado fundamental; seu 

conhecimento do mundo através das suas próprias emoções. 

Krebs (1996) nos chama a atenção para a importância de trabalhar com crianças 

incluindo atividades de estimulação motora, desenvolvendo, dessa maneira, o estado de 

manipulação, locomoção e estabilização da criança. A postura dos adultos, seu manejo ao 

cuidar da criança é fundamental. A experiência de como foi cuidada quando pequena e de 

como brincaram com ela vai determinar sua própria atitude em relação a seu corpo. 

Em seu processo de desenvolvimento a criança passa por diferentes fases do ato de 

brincar, ou seja, um jogo pelo qua luma criança de um ano é apaixonada não mais será objeto 

de seu interesse quanto esta tiver quatro ou cinco anos. Autores como Chateau (1987), 

Valesco (1996), Machado, (1999) descrevem que os primeiros jogos do bebê estão 

relacionados ao seu próprio corpo, os quais proporcionam um conhecimento de si mesmo. 

Esse tipo de jogo é conhecido como jogo funcional, no qual os bebês colocam em exercício 

suas funções de bater, pegar, jogar, balbuciar, entre outras e realizam os mais variados tipos 

de movimentos com seu corpo.  

Os autores afirmam ainda que é por volta dos três anos que surge a brincadeira do faz-

de-conta. Nesse tipo de jogo, é possível à criança dramatizar o seu dia a dia, imitando ações 

do adulto e colocando sua fantasia em algumas situações reais. Nesta fase, o comportamento 

da criança está subordinado ao significado dos objetos e não mais à sua percepção imediata. 

Segundo Vygotsky (1991), antes dos três anos, a criança ainda não desenvolveu o pensamento 

abstrato e por isso age de acordo com a estimulação imediata dos objetos.  
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Embora uma criança esteja brincando em uma situação de faze-de-conta, a brincadeira 

deve seguir regras. Da mesma forma de uma situação imaginária, como em uma definição de 

regras específicas, o brinquedo propicia, na criança, o que Vygotsky (1984) chama de zona de 

desenvolvimento proximal.  

[....] zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

(VYGOTSKY 1984 p.97) 

Com esse surgimento do pensamento abstrato, ocorre uma nova relação entre o campo 

do significado e o campo das percepções. A criança torna-se capaz de resolver problemas 

através de abstração, não mais prendendo-se a fatos de sua percepção imediata. 

Elkonin (1998) defende a ideia de que as relações humanas possuem um impacto tão 

grande no jogo protagonizado, que seu tema pode variar, contudo o conteúdo sempre 

permanece o mesmo, qual seja, "a atividade do homem e as relações sociais entre as pessoas". 

É com quatro anos que a criança já começa a perceber e aceitar regras de jogos e surge 

a brincadeira em grupo, sendo, por volta dos cinco anos aproximadamente, que as 

brincadeiras de meninos e meninas já apresentam suas respectivas características – as 

brincadeiras das meninas refletem as atividades realizadas pela mãe e os meninos demonstram 

mais interesse pelos jogos de aventura.  

Vygotsky (1991), em seus estudos sobre o desenvolvimento infantil, afirma que não é 

correto definir o jogo infantil como uma atividade que dá prazer à criança, porque muitos 

jogos, no final da idade pré-escolar, causam-lhe desprazer. Para o autor, muitos teóricos 

desprezam os motivos que levam a criança à ação, preferindo estudar o seu desenvolvimento a 

partir das funções intelectuais. Devido a isso, criam-se dificuldades no entendimento do 

processo de desenvolvimento da criança. Dessa maneira, não se percebe como as mudanças 

nas necessidades das crianças estão diretamente relacionadas aos incentivos e motivações que 

as levam à ação e que acompanham gradativamente o seu desenvolvimento e a sua percepção 

da realidade. Dessa forma, diz que “[...] se não entendermos o caráter especial dessas 

necessidades, não podemos entender a singularidade do brinquedo como uma forma de 

atividade” (VYGOTSKY, 1991, p.106). 
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Piaget (1976), em seus estudos sobre o desenvolvimento do conceito de regras pela 

criança, descreve que esse desenvolvimento pode ser dividido em quatro estágios e ocorrem 

paralelos aos estágios do desenvolvimento cognitivo. São eles: 

1. Estágio motor: pode ser observado entre o primeiro ano até os dois anos, quando a 

criança ainda não possui nenhuma noção de regra, sendo sua brincadeira não social e 

consistindo na exploração dos objetos; 

2. Estágio egocêntrico: pode ser observado em crianças de dois a cinco anos, quando 

estas adquirem a noção da existência de regras e outras pessoas começam a ser aceitas em 

suas brincadeiras. Apesar de estar junto com outras crianças, o brincar tem características 

egocêntricas, pois a criança brinca com ela mesma e não em conjunto com as demais crianças 

do grupo. 

3. Estágio da cooperação: observado em crianças de sete ou oito anos, quando 

começam a compreender a importância da regra nos jogos, tendo, então, o brincar, um caráter 

social; a cooperação entre os participantes é essencial para que este aconteça. A criança 

compreende também que as regras de um jogo podem ser modificadas, desde que haja um 

consenso entre todos os participantes. O objetivo da criança neste estágio é vencer. 

4. Estágio de codificação de regras: é quando, entre os onze e doze anos, a criança 

compreende que as regras podem ser feitas e modificadas pelo grupo e que este é responsável 

pela concretização de um jogo honesto. 

Já Santos (1997) defende a não existência de uma sequência rígida de 

desenvolvimento entre os tipos de jogos da criança e o fato de que o surgimento de um tipo de 

jogo não exclui o aparecimento de outro, clasificando a evolução do ato de brincar da seguinte 

maneira:  

 Jogos funcionais: são observados nos bebês, caracterizados pelos movimentos que a 

criança realiza com o próprio corpo e posteriormente com os objetos;  

 Jogos de ficção: caracterizados pelas situações de faz-de-conta, auxiliando no 

desenvolvimento do pensamento abstrato e também na compreensão dos papéis e do 

relacionamento entre as pessoas, além de servirem de base para o surgimento dos 

jogos de regras, nos quais a criança aprende a importância da dinâmica em grupo.  
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 Jogos de aquisição: caracterizam-se pelo comportamento de observação que a criança 

apresenta frente a uma situação, objeto, ou algo que esteja sendo explicado a ela, 

quando permanece quieta e encontra-se num processo intenso de trabalhar as questões 

dos significados para compreender o que está ocorrendo.  

 Jogos de fabricação: onde a criança explora determinada situação ou objeto com o 

objetivo de compreendê-los.  

Observa-se, dessa maneira, que muitos autores afirmam que o ato de brincar para a 

criança é tão sério quanto o trabalho é para uma pessoa adulta, pois através da brincadeira que 

a criança estimula sua imaginação e de compreende as relações entre as pessoas, ou seja, o ato 

de brincar configura-se como fator decisivo no proceso de desenvolvimento e estruturação da 

criança. 

4.3 Jogo  

Ao mesmo tempo que parece simples, é bastante complexo definir jogo. O caráter do 

jogo varia de acordo com a comunidade na qual está inserido, porque em cada uma ele tem 

seu significado modificado, podendo se modificar de acordo com a intenção, regras, espaço, 

tempo, entre outros fatores. 

Kishimoto (1997, p.13) argumenta que: 

Tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Quando se pronuncia a 
palavra jogo cada um pode entendê-la de modo diferente. Pode-

se estar falando de jogos políticos, de adultos, crianças, animais 

ou amarelinha, xadrez, adivinhas, contar histórias, brincar de 
"mamãe e filhinha", futebol, dominó, quebra-cabeça, construir 

barquinho, brincar na areia e uma infinidade de outros.  

Definir jogo em palavras é algo bem difícil, devido a sua imensidão de variações. O 

jogo varia de brincadeira de faz de conta, jogos de exercício, jogos de raciocínio, uso de 

brinquedos e muito mais. Porém, sabe-se que para haver jogo é preciso ter regras. 

Tem-se também a perspectiva de que o jogo faz parte da cultura de um povo e, como 

produto desta, seu desenvolvimento em meio a esse povo desencadeia contínuos processos 

culturais. Dessa forma, pode-se entender que  existe uma influência mútua entre jogo e 

cultura. Essa relação apresenta-se como base para as ideias de Caillois (1990), autor cuja 

proposta é desenvolver uma sociologia tendo o jogo como ponto de partida. No entanto, essa 
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ideia de jogo como produto cultural é negada por Huizinga (1999), que defende a proposição 

do surgimento do jogo antes mesmo da cultura.  

Todos os jogos – não importa o grau de dificuldade ou trivialidade atribuído a eles – 

possuem uma linguagem própria, a qual define os elementos que fazem (ou não) parte deles. 

Essa linguagem é constituída por um conjunto de códigos que nada mais são do que 

reconstruções sociais realizadas pelo povo e que, somente pela açõo deste podem ser 

modificados. A respeito dos jogos, Caillois (1990) afirma que estes existem em quantidade, 

em que sempre pode-se encontrar uma ideia de facilidade, risco e habilidade.  

Duflo (1999) admite a incoerência existente entre a antiguidade da história do jogo e 

os registros desta, fator que demonstra a visão anticientífica dada a esse elemento presente 

desde muito na história da humanidade. Dessa forma, podemos perceber a importância de 

estudos acadêmicos acerca desse tema – principalmente estudos voltados para a área 

educacional –, uma vez que são inúmeras as formas de utilização do jogo no desenvolvimento 

do processo de ensino/aprendizagem, fato que observaremos a seguir, com uma análise 

histórica do jogo na educação. 

 

4.3.1. A importância das regras 

Segundo Duflo (1999), os jogos existem desde muito tempo antes de Cristo, tendo seu 

apogeu com os jogos olímpicos. Porém foram proibidos durante o governo do imperador 

Teodósio, visto que este se converteu ao cristianismo e os jogos eram considerados práticas 

pagãs. 

Na idade média os jogos tiveram seu declíneo, principalmente os de exercícios, devido 

à exaltação do corpo, o que era condenado pela igreja católica. No iluminismo, os jogos 

reconquistam seu espaço e alguns estudiosos da época passam a vê-los como aliados das 

práticas pedagógicas. Conforme Duflo (1999, p.25), 

(...) o jogo não é mais considerado como uma atividade menor e para 

os menores que não mereceria a atenção do homem de bom senso. Ao 

contrário, o jogo deve ser estudado, porque oferece um espaço 

privilegiado no qual se exerce a inteligência humana, por duas razões 
diferentes e complementares. Por um lado, há o prazer, que é um 

incentivo formidável (...) Por outro lado e, sobretudo, no jogo, o 

espírito se exerce livremente, sem o constrangimento da necessidade e 

do real, oferece condições puras de exercício de engenhosidade. 
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Assim sendo, a essência do jogo configura-se, na realidade, no conjunto de regras que 

indicam o que pertence ou não ao jogo, o que é permitido e o que é proibido. A ideia inicial é 

a de que não se pode violar essas regras sob pena de acabar o jogo, que fica descaracterizado 

pela não utilização de suas normas. 

Entretanto, Huizinga (1999) defende a ideia de que essa violação às regras do jogo 

nem sempre implica o fim deste, visto que alguns jogos têm como um de seus principios o 

desrespeito às regras, e que a utilização desse recurso pode-se configurar como um meio de 

chegar ao sucesso – fator que, subliminarmente, fazia parte do código da atividade e estava 

presente para todos os jogadores. O autor ressalta ainda a ideia de que ese fator (o desrespeito 

às regras) é muito menos prejudicial ao andamento da atividade do que a indiferença, o 

desinteresse. 

 

4.3.2. Categorias de Jogo 

Caso queiramos dividir os jogos em categorias, iremos recorrer a categorização 

sugerida pelo sociólogo Roger Caillois. Segundo Roger, citado por RETONDAR (2007) os 

jogos são divididos em jogos de competição (âgon), jogos de sorte (alea), jogos de simulacro 

(mimicry) e os jogos de vertigem (ilinx). 

• Jogos de competição (âgon) são jogos que tem como essência o espírito de 

competitividade e enfrentamento entre os componentes; 

• Jogos de sorte (alea) têm como característica a causualidade, ou seja o inesperado. 

Nesses tipo de jogos a tensão e a incerteza sempre estão presentes; 

• Jogos de simularco (mimicry) são jogos que permitem aos jogadores a entrarem em 

representações imaginárias, no mundo do faz de conta; 

• Jogos de vertigem (ilinx) estão ligados a busca da desordem e do pânico. Em alguns 

jogos de vertigem o perigo é um elemento fundamental. 

4.3.2.1. Jogo Pedagógico ou Didático 

Alguns autores diferenciam jogo didático de jogo pedagógico; sendo o primeiro jogo 

especificamente construído para fins de ensino aprendizagem, enquanto que o segundo é a 

utilização do jogo (seja ele qual for) para fins pedagógicos. 
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Ainda assim, não será feita aqui a a distinção detalhada entre jogo didático e 

pedagógico, visto que a literatura acerca do tema é convergente. 

Entretanto, faz-se necessário esclarecer que o jogo didático ou pedagógico tem por 

objetivo promover a aprendizagem, diferenciando-se do material pedagógico devido ao 

caráter lúdico. 

 

4.3.2.2 O Jogo na Escola  

O principal objetivo da educação é formar pessoas criativas, inventivas, capazes de 

modificar a forma de viver com outras pessoas, de ser mais livres e felizes. Assim sendo, o 

lúdico é um ótimo meio para alcançar este fim. 

O ensino fundamental inicia-se na primeira série e o educando tem entre 6 e 7 anos de 

idade; nesse período sua personalidade já está formada e ele já teve bastante contato com o 

lúdico. O ensino fundamental tem duração de nove anos e o indivíduo conclui essa fase por 

volta dos 14 anos. Indivíduos dessa faixa etária já montaram um esboço do seu repertório 

motor, afetivo e social, porém, o ser humano vive em constante formação e o lúdico faz parte 

desta. 

A personalidade do indivíduo estará em formação, absorvendo qualidades essenciais. 

Nesse contexto, a ausência das brincadeiras pode ser prejudicial, pois o indivíduo passa a não 

vivenciar a essência da infância/ adolescência. 

Conforme Piaget (citado por Wadsworth, 1984, p.44): 

O jogo lúdico é formado por um conjunto lingüístico que funciona 

dentro de um contexto social; possui um sistema de regras e se 

constitui de um objeto simbólico que designa também um fenômeno. 

Portanto, permite ao educando a identificação de um sistema de regras 

que permite uma estrutura sequencial que especifica a sua moralidade. 

 

4.4. A formação lúdica do educador 

É possível constatar que o lúdico é um facilitador da aprendizagem, o grande problema 

na sua utilização é falta de capacitação dos profissionais em adequar nas aulas algo que as 

deixem mais dinâmicas. A falta de políticas públicas e financiamentos educacionais que 

incentivem a utilização do lúdico como suporte na aprendizagem é um fator responsável pela 
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falta de preparo dos professores, os quais, baseados nos dados obtidos através de 

questionários, percebem a importância em integrar a teoria a músicas, jogos e até mesmo a 

programas de computador já preparados para isso, mas que no entanto não recebendo o 

devido treinamento não conseguem utilizá-los corretamente. Percebe-se, portanto, que a 

utilização do lúdico nas escolas  precisa ser estudado, remodelado e adequado para que ocorra 

o real e correto uso, pois são muitas as dificuldades enfrentadas, sendo uma das principais, a 

carência de profissionais especializados na área ,a causa deste fracasso. Identificados todos 

estes pontos, faz-se deste trabalho um instrumento de reflexão a ser utilizado a favor do 

aprendizado. 

 

4.4.1. Por que o lúdico pode ser um aliado para o docente? 

A infância é marcada para a maioria das pessoas como a fase das brincadeiras. Os 

jogos, a música, a dança e o teatro, marcam a vida de qualquer um, mesmo nos dias atuais, 

com a disseminação da tecnologia. As crianças ainda necessitam, em um certo ponto de vista, 

de brincadeiras dirigidas, para uma diferente forma de aprendizado e desenvolvimento 

cognitivo pois, a partir de algumas maneiras de aprender os asuntos a serem ensinados, 

notamos que isso se torna prazeroso e, ainda mais, fácil de ser compreendido. São com estas, 

que muitos aprendem conceitos  sociais, ambientais e a se relacionar bem com as pessoas. 

Fica  portanto, mais fácil de se tentar compreender a importância do lúdico no 

desenvolvimento de um indivíduo. Na escola, observa-se professores angustiados, tentando 

inserir na cabeça dos alunos fórmulas e conceitos através da memorização, sabendo eles 

mesmos que, aprendido dessa forma, muitos não conseguem associar  com a vida cotidiana  o 

que é aprendido na escola e somente decoram sem fazer interligação nenhuma, muitas vezes 

memorizando um determinado conteúdo apenas para fazer uma prova. 

A importancia do lúdico é o prazer que este traz na construçãos de conceitos, no 

desenvolvimento intelectual, bem como na construção da aprendizagem como um todo. A 

concorrência  no mundo do trabalho deixou os pais, escolas e professores mais preocupados 

em inserir de qualquer maneira no aprendizado das crianças e adolescentes tudo que estes 

precisam saber para entrar numa boa faculdade e se dar bem na vida, sem levar em conta 

como isso está sendo feito. 
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O sucesso de alguns professores em atingir seus objetivos didáticos em sala de aula, 

está exatamente na forma diferenciada de como fazem isso. Essa maneira de agir e fazer com 

que outros compreendam o assunto a ser explanado, faz com que precisemos repensar as 

diferentes maneiras de se introjetar os assunto relacionados nas mentes dos educandos e, 

ainda por cima, fazê-los compreender o que está senso explanado, de uma maneira mais 

simples e criativa, pois dessa forma, tanto o ensinar como o aprender se fundem em algo 

grandioso e de qualidade. 
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5. METODOLOGIA 

Neste capítulo são demonstradas as etapas desenvolvidas na elaboração deste estudo, 

seu delineamento, tipologia, método de coleta de dados e suas análises, assim como as 

técnicas utilizadas e os instrumentos de pesquisa. 

Para realização de um trabalho de pesquisa é necessário o emprego de um método que 

segundo Yin (2001, p.17), consiste no “caminho a ser percorrido, demarcado, do começo ao 

fim, por fases ou etapas”. Portanto, pode-se dizer que o método compreende a elaboração dos 

diversos procedimentos que orientam a realização da metodologia científica. 

De acordo com Yin (2001, p.131) metodologia é “o conjunto de etapas e processos a 

serem vencidos ordenadamente na investigação dos fatos ou na procura da verdade”. Portanto, 

metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida 

na pesquisa científica. 

 

5.1. Tipologia 

Os métodos de pesquisa e sua definição dependem do objeto e do tipo da pesquisa. 

Para atingir os objetivos propostos pelo estudo, a metodologia utilizada teve duas abordagens 

distintas. A priori, consistiu de um estudo exploratório, através de pesquisa bibliográfica e 

documental de cunho qualitativa, para a posteriori, utiliza-se do estudo quantitativo, do tipo 

descritivo, por meio de questionário. 

 

5.1.1. Estudo exploratório bibliográfico 

Segundo Lakatos e Marconi (1990), o estudo exploratório tem como características 

primordiais fornecer ao pesquisador maiores informações sobre o assunto que se quer 

investigar; facilitar a delimitação de tema da pesquisa; orientar a definição dos objetivos e a 

formulação das hipóteses ou ainda promover a descoberta de um novo assunto. 

Segundo Lakatos e Marconi (1990, p.66) a pesquisa bibliográfica trata-se do 

levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto que 

está sendo pesquisados, em livros, revistas, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações, 

material cartográfico, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo 

material já escrito sobre o mesmo. 
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Para construção de um referencial teórico, optou-se por autores que são especialistas 

conceituados no tema abordado, tendo como principais colaboradores, teórico Negrine (2002), 

Duflo (1999), Kishimoto(2005), Bueno (1998), Ferreira (2000), Piaget (1976) dentre outros 

que contribuíram para o embasamento teórico e aprofundamento na temática em questão. A 

consulta bibliográfica consistiu-se de pesquisa a livros, artigos publicados em revistas, 

jornais, periódicos especializados, monografias e sites da Internet, com vistas a embasar de 

modo mais sólido e com o respaldo técnico da teoria, o tema que se desenvolveu. 

 

5.1.2. Estudo descritivo 

Para Gil (1999) o estudo descritivo, como o próprio nome sugere, descreve aspectos 

de populações específicas e ainda infere conexões entre variáveis. Neste caso, o estudo 

descritivo tem por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, por 

exemplo, a situação para a qual são realizadas análises empíricas e teóricas. 

De acordo com Gil (1999, p.46), “esse tipo de estudo visa a fazer a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis.” Além disso, uma de suas características principais está na utilização 

de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e a observação 

sistemática. 

O estudo descritivo foi realizado por meio de um questionário e observações 

empíricas, com o objetivo de identificar a percepção dos docentes que atuam na EEFM 

Governador Flávio Marcílio a respeito do lúdico. 

 

5.2. Local e Período da Coleta de Dados  

O local da pesquisa foi a EEFM Governador Flávio Marcílio, localizada na Avenia 

Pasteur, 575 na cidade de Fortaleza, Ceará. A aplicação do questionário e as observações 

foram realizadas durante os meses de Maio, Junho e Agosto. 
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5.3. Universo e Amostra 

Segundo Marconi e Lakatos (1990), população ou universo de estudo é o conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum, e 

neste caso, o universo do presente estudo foram professores com a carga horária mensal de 

200 horas na EEFM Governador Flávio Marcílio. 

A amostra usada foi do tipo não-probabilística intencional, pois segundo Marconi e 

Lakatos (1990, p.47) esse tipo de amostra não faz uso de formas aleatórias de seleção, 

tornando-se impossível a aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo, (...), não podendo 

ser objeto de certos tipos de tratamento estatístico. Além disso, foi intencional porque, de 

acordo com esses mesmos autores, é o tipo mais comum, em que o pesquisador está 

interessado na opinião (ação, intenção etc.) de determinados elementos da população, mas não 

representativos da mesma. (...). O pesquisador não se dirige, portanto à “massa”, isto é, a 

elementos representativos da população em geral, mas àqueles que, segundo seu entender, 

pela função desempenhada, cargo ocupado, prestígio social, exercem funções de líderes de 

opinião na comunidade. 

Assim, foi escolhida uma amostra não-probabilística constituída de 10 professores da 

EEFM Governador Flávio Marcílio, com intuito de investigar a presença ou ausência de 

práticas lúdicas nas aulas destes profesores. 

Como critérios de inclusão para a escolha dos professores, foram escolhidos os 

professores que trabalham 200 horas exclusivamente nesta instituição de ensino; os que 

aceitaram fazer parte da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Foram excluídos os professores que não trabalham 200 horas exclusivamente nesta escola. 

 

5.4. Instrumento de Coleta de Dados 

Segundo Gil (1999), instrumento de coleta de dados é o documento através do qual as 

perguntas são apresentadas aos respondentes e registradas suas respostas. Chama-se, 

genericamente, de instrumento de coleta de dados a todos os possíveis formulários utilizados 

para relacionar dados a serem coletados e/ou registrar os dados coletados, utilizando-se de 

qualquer forma de administração (questionários, formulários para anotações de observações, 

tópicos a serem seguidos durante uma entrevista etc.). 
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O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado constituído de 10 

questões, abertas e fechadas, a fim de saber até que ponto os educadores tem conhecimentos 

lúdicos e se adotam em sua prática docente. Este questionário foi elaborado e validado por 

ALMEIDA (2012). (Anexo). 

 

5.5. Tabulação dos Dados  

Os dados obtidos com aplicação dos questionários foram submetidos a tratamento de 

caráter quantitativo. O tratamento quantitativo clássico pressupõe a análise por meio de 

números absolutos, o que exige o emprego de técnicas estatísticas, a exemplo da determinação 

de percentual correspondente e elaboração de tabelas estatísticas, de forma a responder ao 

problema da pesquisa. 

No presente estudo adotou-se estatística descritiva, com uso de gráficos e tabelas, 

usando-se o software Excel. No tópico a seguir serão apresentados e discutidos os resultados 

obtidos na pesquisa. 

 

5.6. Preceitos Éticos 

Todas as pessoas envolvidas na pesquisa foram informadas sobre seus direitos e 

receberam os devidos esclarecimentos da pesquisa, do caráter participativo e a garantia de que 

não haveria divulgação de nomes ou de qualquer outra informação que pusesse em risco a sua 

privacidade. 

Obedecendo às normas éticas que regem a pesquisa em seres humanos, o pesquisador 

antes de iniciar, apresentou e explicou o objetivo da pesquisa e após o esclarecimento e o 

consentimento por parte do entrevistado, o questionário foi respondido. Ressalta-se que o 

pesquisado teve autonomia e liberdade para desistir a qualquer momento de participar da 

pesquisa, ressaltando que não houve desconfortos e nenhum tipo de risco para o entrevistado. 

As informações ficaram em sigilo e o anonimato dos usuários foi preservado. 

O pesquisador deste estudo comprometeu-se em atender, as exigências éticos e 

cientificas fundamental da Resolução 196/96, assegurando que só farão parte de sua pesquisa 

os sujeitos que assinarem o termo de consentimento, após os devidos esclarecimentos de 

como o estudo se desenvolvera, tratar, com dignidade, respeitando a autonomia de todos que 
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participarem de seu estudo; garantir, que seu estudo não causará nenhum dano aos 

participantes da pesquisa; assegurar, a confidencialidade e a privacidade, a proteção da 

imagem e a não estigmatizarão, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das 

pessoas que participarem do estudo; que preferencialmente só farão parte de seu estudo 

indivíduos com autonomia plena. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS ENCONTRADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa e diversas análises, assim 

como os cruzamentos de dados, de informações e os gráficos obtidos. Com base nas análises 

abaixo e nas informações coletadas no referencial teórico serão elaboradas as considerações 

finais. 

 

6.1. Perfil da Amostra 

O primeiro conjunto de informações do trabalho refere-se às características gerais da 

amostra, mais precisamente, ao tempo de magisterio exercido pelos profissionais participantes 

da pesquisa. 

Pode-se observar que o corpo docente pesquisado é constituído, em sua maioria, por 

professores que exercem o magistério há mais de três anos, configurando-se assim, como um 

grupo de profissionais já com uma certa experiência na arte de educar, uma vez que, em toda 

ocupação, o tempo surge como um fator importante para compreender os saberes dos 

trabalhadores, na medida em que trabalhar configura-se como aprender a trabalhar, ou seja, 

aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do ofício. 

Dessa forma, compreende-se que a pesquisa em questão apresenta dados confiáveis, 

uma vez que uma pesquisa sobre o trabalho pedagógico encontra resultados mais eficases 

quando realizada com profissionais que exercem o ofício já há algum tempo, se 

considerarmos o fato de que os saberes ligados ao trabalho são temporais, pois são 

construídos e dominados progressivamente durante um período de aprendizagem variável, de 

acordo com cada ocupação.  
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Gráfico 1. 

 

6.2. Distribuição da amostra quanto ao nível que atua 

A escola pesquisada é de ensino fundamental e médio, porém, a maior parte dos 

profesores trabalha no nível médio, como mostra o gráfico abaixo. 

Esse dado é interesante, uma vez que a maioria dos educandos da escola em questão 

configura-se como jovens que já teriam sua maturação quase completa, posibilitando aos 

educadores analisar a formação comportamental de seus alunos – caso conheçam sua vida 

escolar pregressa –,  e a importância de terem sido realizadas atividades lúdicas em seu 

desenvolvimento para a formação de seu caráter e inteligencia cultural.   
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Gráfico 2. 
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6.3. Distribução da amostra quanto à importancia dada ao lúdico 

Diante destes dados, constata-se que os docentes pesquisados consideram de forma 

quase semelhante a importancia do lúdico no desenvolvimento do ser humano, atribuindo, em 

porcentagens que se pode considerar como próximas, um certo grau de igualdade entre a 

característica de diversão do lúdico (cerca de 20%) e as de aprendizagem (pouco mais de 

30%) e de relação interpessoal (pouco mais de 25%) deste. 

Esse é um outro fator que demonstra a relevância da pesquisa em questão para o 

profissional do magistério, uma vez que, de posse das informações aqui levantadas, os 

profesores podem melhor avaliar sua prática pedagógica e pensar a inserção do lúdico em seu 

fazer educacional.   

 

 
Gráfico 3. 
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6.4. Distribuição da amostra quanto ao lúdico no desenvolvimento humano 

Em relação à importância dada ao trabalho do lúdico no desenvolvimento das diversas 

áreas da formação comportamental do ser humano, a opinião dos profesores participantes da 

pesquisa oscilou principalmente entre a área da socialização e a área físico-motora (ambas 

com pouco mais de 18%). 

É interesante observar como todas as áreas tiveram participação próxima na opinião 

dos docentes, o que pode demonstrar uma ascenção do lúdico na cultura educacional, uma vez 

que este é considerado, pelo menos por alguns dos profissionais participantes, como elemento 

importante para o desenvolvimento de todas as áreas da formação humana.  

 

 
Gráfico 4. 
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6.5. Distribuição da amostra quanto aos saberes na formação do educador 

Foi perguntado aos docentes quais os saberes que, na opinião deles, deveriam fazer 

parte da formação do educador, se a formação teórica, a pedagógica ou a lúdica. 

 A grande maioria dos profissionais (quase 80%) apontou que as três formações 

tinham, igualmente, papel determinante da formação do educador.  

Esse é mais um resultado que demonstra a importância que vem ganhando o lúdico no 

meio pedagógico, uma vez que, para a maioria dos profesores, seu grau de relevância iguala-

se ao saber teórico, tradicionalmente visto como primordial no proceso de 

ensino/aprendizagem.     

 
Gráfico 5. 



41 

 

 

 

6.6. Distribuição da amostra quanto ao lúdico como conteúdo em sala de aula 

Quando perguntados acerca da utilização do lúdico em sala de aula, apenas cerca de 

10% do corpo docente dessa escola respondeu não utilizá-lo em seu fazer pedagógico, o que 

corrobora o resultado obtido com a pregunta anterior – uma vez que a grande maioria dos 

professores acredita ter o lúdico papel tão importante quanto a teoría em suas formações, seria 

esperado que também a grande maioria desses profissionais utilizasse esse elemento em sala 

de aula.   

Foi perguntado também se o lúdico deve ser utilizado e por quê. Em linhas gerais, os 

docentes responderam que sim, pois dessa forma suas aulas ficam mais interesantes e o 

proceso de ensino/aprendizagem mais natural, uma vez que o conteúdo é mais fácilmente 

aprendido. 

 

 
Gráfico 6. 
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6.7. Distribuição da amostra quanto ao que não pode faltar na aula 

Ao serem perguntados sobre quais os tipos de jogos que não poderiam faltar em suas 

aulas, a maioria dos docentes aponta o jogo educativo (cerca de 35%) como elemento sempre 

presente em seu fazer pedagógico. No entanto, os outros tipos de jogos também obtiveram 

resultados significativos na pesquisa na seguinte proporção: jogos de construção (mais de 

20%), jogos tradicionais ou populares (15%), jogos eletrônicos (acima de 10%), além de 

videogames e jogos virtuais e jogos simbólicos ou faz de conta (todos com uma porcentagem 

acima de 5%).  

Por fim, foi perguntado ao corpo docente como o lúdico poderia ser aplicado dentro da 

escola como uma proposta pedagógica e educativa. As respostas indicam que deve haver uma 

integração com os conteúdos da escola – os jogos de raciocinio lógico podem ajudar bastante 

numa aula de matemática, por exemplo – existindo condizentes com os todos os componentes 

curriculares. 

 

 

 
Gráfico 7. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo acerca da utilização do lúdico pelos 

professores da EEFM Governador Flávio Marcílio e verificar as possibilidades existentes para 

a disseminação desta prática. 

Por meio da aplicação dos questionários podemos perceber que existe a utilização do 

lúdico por parte dos professores desta escola e que estes acreditam ser importante essa prática 

pedagógica e que ela facilita o processo ensino aprendizagem. Entretanto, o corpo docente, de 

modo geral, salienta que não está preparado para elaborar aulas lúdicas, visto que não fez 

parte de sua formação acadêmica. 

Vale ressaltar que a característica da atividade lúdica está na atitude do indivíduo 

durante o lúdico e não no material em si. É a maneira de trabalhar o material que vai influir no 

seu processo de desenvolvimento e não o fato de possuí-lo. 

Acredita-se ser relevante a participação do lúdico nesse processo educativo, pois é por 

meio dele que o ser humano amplia suas experiências, desenvolve sua capacidade de 

raciocínio e adquire novos comportamentos. 

Quando se estuda o indivíduo, necessário se faz conhecer os fatos a ele referentes, em 

todo o seu desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo e social, para que se possam entender as 

influências externas e internas nesse processo. 

Quando o indivíduo interage com as atividades lúdicas, ele passa a ter a sua formação 

definida por meio de suas ações. O aprendizado passa a representar um exercício encantador e 

prazeroso. Dessa maneira, o indivíduo estará fazendo uso de sua capacidade descoberta, 

concentração e criação. 

Deve-se, portanto, criar uma capacitação adequada para os educadores se tornarem 

aptos a elaborar e realizar aulas lúdicas, tornando assim suas aulas mais motivantes; pois os 

docentes, em suas formações, não vivenciaram experiências lúdicas e não têm um referencial 

a seguir.  
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QUESTIONÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA ESCOLA 
 
PARTE 1: IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
Nome do professor: _________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________CEP: ____________ 

Cidade: _________________________________ Estado: Ceará  País: Brasil 

Idade: ______________ Sexo: (    ) masculino (    ) feminino  

Escola onde Ensina:____________________________________________________________ 

Tempo de Magistério: 

 Menos de 1 ano 

 De 1 a 3 anos  

 De 3 a 6 anos 

 Mais de 6 anos 
Nível de Ensino onde Atua: 

 Educação Infantil 

 Fundamental 1 

 Fundamental 2 

 Ensino Médio 
 

Telefone para contato: _________________________________Fax:_____________________ 

 

E-mail:_____________________________________________________Data:____/____/2012 

 
PARTE 2: ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

1. No seu ponto de vista, porque o lúdico é importante na vida das pessoas? (o respondente tem a 
opção de marcar uma resposta ou várias respostas) 
 

 Para passar o tempo 

 Para se distrair 

 Para se divertir 

 Para aprender 

 Para se relacionar 

 Outras?Quais? _________________________________________________________ 
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2. De que maneira o lúdico ajuda no desenvolvimento do ser humano? (o respondente tem a 
opção de marcar uma resposta ou várias respostas) 
 

 Na área da inteligência (cognitiva) 

 Na área da afetividade 

 Na área da socialização 

 Na área físico-motora 

 Na área da comunicação (linguística) 

 Na área moral (valores) 

 Na aprendizagem especifica de conteúdos 

Outras? Quais? ________________________________________________________ 
 

3. Em sua opinião, quais os saberes que deveriam fazer parte da formação do educador 
(professor).  

 A formação teórica. Por quê? 

 A formação pedagógica. Por quê? 

 A formação lúdica. Por quê? 

 Todas as respostas. Por quê? 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
4. O professor deve utilizar o conteúdo lúdico em suas aulas? Por quê? 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
5. Como o lúdico pode ser aplicado dentro da escola como uma proposta pedagógica e 
educativa? 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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6. Você usa o lúdico como conteúdo em sua aula? 

 Sim. Explicar Por quê? 

 Não. Explicar Por quê? 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

7. Quais as vantagens e desvantagens de trabalhar o conteúdo lúdico em sua aula dentro da 
escola? 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. Qual o jogo, brincadeira ou brinquedo que não poderia faltar em suas aulas? (o respondente 
tem a opção de marcar uma resposta ou várias respostas) 
 

 Tradicionais ou Populares 

 Educativos 

 Construção 

 Eletrônicos 

 Videogames e Virtuais 

 Simbólicos ou faz de conta 

 Outros? Quais. _________________________________________________________ 

 

Obrigada por sua colaboração! Professora: Marília de Abreu Pessoa 


