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RESUMO 

 

A presente investigação aborda atividades lúdicas como métodos motivacionais no 
processo de ensino-aprendizagem, dando ênfase no uso dos jogos e brincadeiras 
como métodos estratégicos para motivar o educando à aprendizagem. Nessa 
vertente epistemológica, o objetivo da pesquisa é compreender como as atividades 
lúdicas podem ser instrumentos integrados à prática pedagógica, de maneira a 
promover a motivação para à aprendizagem e desenvolvimento integral do 
educando. Para tanto, fez-se um levantamento bibliográfico e pesquisa de campo, a 
fim de analisar a prática pedagógica docente e os problemas relacionados ao 
processo ensino e aprendizagem dos educandos. Em razão disso, foi realizada uma 
pesquisa em uma escola municipal de Palmeirândia – MA no Ensino Fundamental II, 
tendo como sujeitos da pesquisa dez professores e vinte e quatro alunos da 
instituição em estudo. O referencial teórico desta investigação apoia-se em autores 
tais como: Vygotsky (1998); Brougère (2003); Cury (2003); Kishimoto (2007); Gomes 
(2019), dentre outros. Os resultados apontaram a crescente necessidade da 
utilização de atividades lúdicas como estratégia no processo de ensino-
aprendizagem escolar, a fim de contribuir para o desenvolvimento integral do 
educando. Além disso, foi possível perceber que a escola pesquisada avançou 
nessa perspectiva. 
 
Palavras-chave: Atividades lúdicas. Jogos e brincadeiras. Motivação. 
Aprendizagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

 

ABSTRACT 

 

The present investigation addresses playful activities as motivational methods in the 

teaching-learning process, emphasizing the use of games and games as strategic 

methods to motivate the student to learn. In this epistemological aspect, the objective 

of the research is to understand how playful activities can be integrated instruments 

to the pedagogical practice, in order to promote the motivation for the learning and 

integral development of the student. To this end, a bibliographic survey and field 

research was carried out in order to analyze the teaching pedagogical practice and 

the problems related to the students' teaching and learning process. As a result, a 

research was carried out in a municipal school in Palmeirândia - MA in Elementary 

School II, with ten teachers and twenty four students from the institution under study 

as subjects of the research. The theoretical framework of this investigation is 

supported by authors such as: Vygotsky (1998); Brougère (2003); Cury (2003); 

Kishimoto (2007); Gomes (2019), among others. The results showed the growing 

need to use recreational activities as a strategy in the school teaching-learning 

process, in order to contribute to the integral development of the student. In addition, 

it was possible to notice that the researched school advanced in this perspective. 

 
Keywords: Playful activities. Games and games. Motivation. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação escolar como base para a formação do indivíduo traz seus 

desafios aos profissionais da educação. Visto que, os maiores problemas 

identificados estão relacionados à prática docente e o processo de ensino-

aprendizagem do educando, o que tem gerado reflexões e discussões e levado 

educadores a buscar novos meios para garantir a aprendizagem efetiva do aluno. 

Diante disso, observa-se que as metodologias de ensino precisam ser mais 

atrativas à geração atual, acostumada com tanta tecnologia que produzem mais 

expectativas em relação ao ensino escolar, contudo, conhecendo a realidade da 

educação do país e seus impasses, entende-se como primordial o pensar em 

metodologias que sejam adaptadas à realidade escolar visando um ensino 

significativo ao educando. 

Sabe-se que, o processo educacional implica no desenvolvimento de 

todas as capacidades do indivíduo: física, mental, social e cognitiva.  E dentro 

dessa perspectiva, percebe-se as atividades lúdicas como instrumentos 

pedagógicos essenciais, que integrados ao processo de ensino-aprendizagem 

garante a motivação para o desenvolvimento integral do aluno, de maneira natural 

e prazerosa. 

As atividades lúdicas trazem vários objetivos a serem atingidos, que se 

relacionam com a cognição, a socialização e a criatividade do aprendiz. Neste 

sentido, tornam-se fundamentais e ganham espaço como ferramentas ideais da 

aprendizagem, estimulando o interesse do aluno e desenvolvendo vários níveis 

diferentes de experiência pessoal e social, além de enriquecer a personalidade. 

Vale ainda ressaltar, que os jogos e brincadeiras trazem muitas possibilidades ao 

professor, para conduzir, estimular e avaliar a aprendizagem do seu aluno. 

(PEREIRA, 2013). 

Sendo assim, chegou-se ao seguinte questionamento: de que forma as 

atividades lúdicas podem motivar o educando à uma aprendizagem significativa? 
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A relevância deste trabalho está na busca de conhecimentos sobre os 

métodos de ensino que garantam uma aprendizagem efetiva e valorize o 

processo educacional como inovador e dinâmico. 

O presente trabalho está pautado em pesquisas bibliográficas, sendo a 

fundamentação teórica que subsidiará a pesquisa sobre o assunto em pauta. 

Assim, o interesse em estudar sobre atividades lúdicas como 

metodologias motivacionais para a aprendizagem surgiu a partir de observações 

em ambiente de trabalho e reflexões sobre a necessidade de trazer o ensino de 

maneira mais prazerosa que desperte o interesse do aluno em aprender.  

Esta pesquisa bibliográfica traz a base epistemológica e filosófica crítico 

dialética, na qual buscou estudar e diagnosticar possibilidades para a motivação à 

aprendizagem. 

 Desta forma, este trabalho foi dividido em 05 (cinco) capítulos, a contar 

da Introdução que descreve o alcance dessa investigação científica às 

Considerações finais. 

A partir do Capítulo dois contempla-se o referencial teórico com 

abordagens de importantes autores clássicos e contemporâneos. Entendendo que 

a pesquisa se funda em processo de investigação primeiramente analisa-se o 

processo ensino-aprendizagem como foco da prática pedagógica e da educação, 

logo após averígua-se a prática docente e as dificuldades de aprendizagem do 

educando, em seguida constata-se a importância da ludicidade no contexto 

escolar, bem como o uso de jogos e brincadeiras como métodos motivacionais 

para a aprendizagem. 

O Capítulo três apresenta a metodologia da pesquisa evidenciando o tipo 

da pesquisa, sujeitos, instrumentos e os métodos utilizados na investigação. 

No Capítulo quatro, expõe-se os resultados e discussões referentes aos 

dados coletados. No Capítulo cinco apresenta-se as considerações finais do 

trabalho. E por fim em anexo estão as referências e os apêndices eu foram 

destinado aos professores e alunos. 
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Espera-se que este trabalho venha enriquecer os conhecimentos de todos 

os envolvidos e sensibilizar os futuros educadores à prática lúdica como 

instrumento de prazer e aprendizagem.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O processo ensino-aprendizagem como foco  

A aprendizagem é um processo contínuo que se dá por meio da 

experiência, e da interação social, promovendo a mudança de comportamento, 

em que valores sociais e culturais são aprendidos e vistos sobre um novo olhar. 

Assim, na concepção Saltini (2008, p.12):  

 [...] pela impossibilidade de observação direta, a aprendizagem é 

constatada e estudada de maneira indireta. Ela é estudada através dos 

efeitos que ela causa no comportamento. Para conceituar aprendizagem, 

portanto, é preciso analisar as suas consequências sobre a conduta. 

Entende-se, portanto, que a aprendizagem acontece quando o indivíduo é 

estimulado pelo meio que está inserido, quando recebe de alguma forma, o 

estímulo para o desenvolvimento de tal capacidade.  

O processo de aprendizagem inicia-se em casa com os pais e a família, 

efetiva-se na escola, na interação com outros indivíduos, no meio social em que 

vive, seguindo por toda a vida do indivíduo. E desta maneira, propicia a mudança 

de comportamento por meio da experiência, no entanto, uma série de fatores 

emocionais e neurológicos irão influenciar para que o processo de ensino 

aprendizagem seja efetivo ou não.  

A sociedade atual com uso de tecnologias, internet e dos vários meios de 

comunicação, tem acompanhado as evoluções globais e exigido cada vez mais do 

sistema educacional, para garantir a preparação profissional do educando e 

atender as exigências do mercado de trabalho, e prepara-lo emocionalmente para 

os desafios futuros na vida social e profissional. Assim, a escola precisa preparar-



15 
 

  

  

se para oferecer um ensino que atenda os anseios da sociedade, cumprindo o 

seu papel para a boa aprendizagem. (JOSÉ, 2004)  

A aprendizagem acontece de forma planejada ou não, dependendo do 

interesse do indivíduo, ela se torna objetiva ou não objetiva, isto implicará nos 

diferentes tipos de perspectivas do ato de aprender, pois nossa sociedade com 

suas modificações estruturais constantes, acompanham as mudanças surgindo 

uma nova visão do próprio processo de desenvolvimento, aderindo outros 

conceitos culturais e valores estabelecidos por outras sociedades mais 

desenvolvidas. No entanto, o importante no processo de aprendizagem é a 

construção do conhecimento. Assim, “de modo geral, todas as teorias concordam 

quanto à importância da aprendizagem: sua universalidade para a necessária e 

potencial adaptação humana.” (DÍAZ, 2011, p.81) 

Desta forma, a prática pedagógica se torna imprescindível no processo de 

aprendizagem, pois conforme Cury: 

Os educadores, apesar das suas dificuldades, são insubstituíveis, 

porque a gentileza, a solidariedade, a tolerância, a inclusão, os 

sentimentos altruístas, enfim todas as áreas da sensibilidade não podem 

ser ensinadas por máquinas, e sim por seres humanos. (CURY, 2003, 

p.65) 

Num trabalho de parceria entre alunos, escola, professores e toda equipe 

pedagógica, o ensino concretiza-se no contexto escolar, um ambiente propício 

para fluir novos conhecimentos e firmar relações essenciais no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

2.2 A prática docente e as dificuldades de aprendizagem 

Partindo do pressuposto que o processo educacional traz suas 

complexidades por percorrer caminhos para a construção da aprendizagem e da 

identidade do indivíduo, percebe-se os grandes desafios enfrentados por todos os 

participantes desse processo. Pois segundo Alves (2007, p.18), a aprendizagem 

vem traduzir a maneira como fora adquiridos os novos conhecimentos para o 

desenvolvimento das competências e as mudanças de comportamento. 
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Dessa maneira, a vivência no contexto escolar vai despertar no educando 

o novo olhar para o mundo à sua volta, e os envolvidos precisam mostrar a 

direção certa a seguir. Assim, a escola, o professor e toda a organização 

pedagógica contribuem expressivamente para a construção desse ambiente 

propagador de conhecimentos. E, sem dúvida, a responsabilidade do professor 

define-se como mediador desse conhecimento.    

 

O professor além de ser educador e transmissor de conhecimento, deve 

atuar, ao mesmo tempo, como mediador. Ou seja, o professor deve se 

colocar como ponte entre o estudante e o conhecimento para que, dessa 

forma, o aluno aprenda a “pensar” e a questionar por si mesmo e não 

mais receba passivamente as informações como se fosse um depósito 

do educador. (BULGRAEN, 2010, p. 31). 

Sendo assim, a prática docente vem mostrar possibilidades para a 

criação, através de métodos definidos e objetivos pré estabelecidos, a fim de 

prevê resultados e solucionar possíveis problemas. Pois ao longo do processo, 

alguns não conseguem acompanhar às mesmas expectativas de aprendizagem, 

surgindo as dificuldades de aprendizagem, levando o professor a refletir sobre a 

ação proposta. 

Conforme Garcia (1998, p.31-32): 

Dificuldade de Aprendizagem (D.A.) é um problema que está relacionado 

a uma série de fatores e podem se manifestar de diversas formas como: 

transtornos, dificuldades significativas na compreensão e uso da escuta, 

na forma de falar, ler, escrever, raciocinar e desenvolver habilidades 

matemáticas. Esses transtornos são inerentes ao indivíduo, podendo ser 

resultantes da disfunção do sistema nervoso central, e podem acontecer 

ao longo do período vital. Podem estar também associados a essas 

dificuldades de aprendizagem, problemas relacionados as condutas do 

indivíduo, percepção social e interação social, mas não estabelecem, por 

si próprias, um problema de aprendizagem. (GARCÍA, 1998, p. 31-32) 

Nesse sentido, é tarefa difícil para o professor sanar com todos os 

problemas enfrentados em sala de aula, visto que a aprendizagem está associada 

ao desenvolvimento social e cognitivo do indivíduo, além dos inúmeros fatores 



17 
 

  

  

biológicos. Assim, tanto fatores internos e externos, precisam ser estudados e 

avaliados para a elaboração de uma possível solução. E a escola vem cumprir 

com seu papel ao trabalhar em parceria com todos os responsáveis pelo processo 

educacional do aluno. 

Para tanto, as crianças que possuem dificuldades de aprendizagem não 

apresentam distúrbios neurobiológicos, os problemas assim detectados são de 

caráter provisório, com causas localizadas em diferentes dimensões no processo 

de aprendizagem, tais como: social, pedagógica, psico-afetiva, psico-cognitiva e 

orgânica. Sendo a dimensão social inserida a todas as demais, apresentando 

assim, pontos de interseção (WEISS & CRUZ, 2011).  

É preciso destacar que o contexto escolar pode influenciar o aluno tanto 

para o seu processo de aprendizagem, através da motivação da auto-estima, 

como também pode contribuir para a dificuldade e seu fracasso. Segundo 

Carneiro, Martinelli e Sisto (2003): 

 

O fracasso escolar pode ocorrer devido a situações e/ou condições 

externas ao indivíduo e que indiretamente o afetam e/ou por condições 

internas ao mesmo. Dentre as situações externas mais arroladas, 

podemos citar as causas de ordem socioeconômica das famílias dos 

estudantes, acarretando a necessidade do trabalho infantil, e as causas 

de ordem sócio-institucional, que vão desde as condições da estrutura 

física da escola quanto às questões administrativas, salariais, 

pedagógicas passando também pela formação do professor. Dentre os 

fatores de ordem interna ao indivíduo, destacam-se os relacionados ao 

desenvolvimento cognitivo e os de ordem afetivo-emocionais, 

motivacionais e de relacionamento (CARNEIRO; MARTINELLI; SISTO, 

2003, p.153). 

 

No entanto, as dificuldades de aprendizagem não devem ser 

consideradas pelo professor, como fracassos, pois na realidade são desafios a 

serem enfrentados no cotidiano da sala de aula. Assim, ao trabalhar tais 

dificuldades trabalha-se também as dificuldades existentes na vida do indivíduo, 

dando a ele a oportunidade de ser e de transformar-se enquanto ser humano e 

pessoa.  
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Segundo Okano et al (2004), o saber lidar com as dificuldades de 

aprendizagem no ambiente escolar não é tarefa fácil, e às vezes, os programas 

especiais de ensino são alternativas necessárias e emergenciais para alunos com 

dificuldades não superadas. Assim, educadores precisam refletir e analisar o real 

motivo do aluno não aprender, quais fatores contribuem para tal dificuldade, e a 

escola precisa garantir a esse educando atividades significativas que vise a sua 

reintegração no processo de ensino. 

 

2.3 A ludicidade no contexto escolar 

 A palavra ludicidade é um termo bastante comum na área da 

educação, em que vários educadores fazem referência a um meio pedagógico 

eficaz na educação escolar, e que tem sido tema de várias indagações e 

pesquisas, se realmente tem sido utilizado de forma eficaz dentro do contexto 

educacional.  

O lúdico segundo o dicionário Aurélio: “Relativo a jogos, brinquedos e 

divertimentos.” (FERREIRA, 2000, p.433) Ou seja, está relacionado a qualquer 

atividade que proporciona o prazer. A brincadeira e o jogo como atividade lúdica 

na escola servem como um meio para o desenvolvimento da imaginação e das 

habilidades física e cognitiva do indivíduo. Segundo Gomes (2004) o lúdico é: 

 

Expressão humana de significados da/na cultura referenciada no brincar 

consigo, com o outro e com o contexto. Por essa razão, o lúdico reflete 

as tradições, os valores, os costumes e as contradições presentes em 

nossa sociedade. Assim, é construído culturalmente e cercado por vários 

fatores: normas políticas e sociais, princípios morais, regras 

educacionais, condições concretas de existência. Como expressão de 

significados que tem o brincar como referência, o lúdico representa uma 

oportunidade de (re) organizar a vivência e (re) elaborar valores, os 

quais se comprometem com determinado projeto de sociedade (GOMES, 

2004, p. 145-146).  

O referido autor ressalta a relevância da atividade lúdica como 

expressão cultural, na qual proporciona a interação social do indivíduo, refletindo 
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seus valores que podem ser reconstruídos a cada nova geração. Isto remete a 

construção da identidade do estudante, pois a brincadeira possibilita liberdade de 

escolha e internalização de práticas com princípios sociais. Para Luckesi (1994):  

 

O lúdico está no imaginário das pessoas, é totalmente subjetivo: O lúdico 

é o modo de ser do homem no transcurso da vida, o mágico, o sagrado, 

o artístico, o científico, o filosófico, o jurídico são expressões da 

experiência lúdica constitutiva da vida. O lúdico significa a experiência de 

‘ir e voltar’, ‘entrar e sair’, ‘expandir e contrair’, ‘contratar e romper 

contratos’, o lúdico significa a construção criativa da vida enquanto ela é 

vivida. O lúdico é um fazer o caminho enquanto se caminha, nem se 

espera que ele esteja pronto, nem se considera que ele ficou pronto, 

este caminho criativo foi feito e está sendo feito com a vida no seu ‘ir e 

vir’, no seu avançar e recuar. Mais: não há como pisar as pegadas feitas, 

pois que cada caminhante faz e fará novas pegadas. O lúdico é a vida se 

construindo no seu movimento (LUCKESI, 1994, p.51).  

A ludicidade pode ser compreendida desta forma, como a vida em 

movimento. Pois a cada atividade, o indivíduo se descobre, descobre o mundo, 

constrói o mundo e aprende a trilhar por seus caminhos, envolvendo-se e 

experimentando as sensações do prazer de criar, inventar, recriar, para 

transformar-se num ser sociável e completo.  

A atividade lúdica ainda promove a superação dos medos, ajuda a 

vencer a vergonha e a timidez, permitindo o despertar das capacidades 

cognitivas. Por isso, é importante que todo educando tenha plena liberdade de 

brincar e dedicar-se nas atividades preferenciais.  

Compreende-se, portanto, que o lúdico na escola é o aprender brincando, 

e que por meio do prazer os educadores podem alcançar seus objetivos traçados 

nos planos pedagógicos, além de garantir a relação harmoniosa no ambiente 

escolar. E como afirma Maluf (2003, p.29): “O lúdico é o parceiro do professor, já 

que desenvolve habilidades e leva a criança a fazer novas descobertas através de 

suas experiências.”  
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Utilizar o lúdico na prática pedagógica é proporcionar um aprendizado 

significativo, visto que promove a socialização, a cooperação, desenvolvendo o 

psicológico, emocional e cognitivo do educando.  

 

2.4 Uso da atividade lúdica para a aprendizagem: métodos motivacionais 

 

Partindo do pressuposto, de que todas as formas de brincar traz a sua 

importância no desenvolvimento do indivíduo, vale considerar o jogo e a 

brincadeira como atividades lúdicas necessárias no processo de aprendizagem 

educacional do aluno. Portanto, a escola precisa adequar ao currículo e ao plano 

de ensino atividades lúdicas que tenham o tempo e objetivos estabelecidos na 

rotina escolar, a fim de garantir o sucesso na execução de tais ações.  

Pois de acordo com Lomenso (2016): 

“é preciso garantir tempo e espaço para a brincadeira na escola, não 

como prêmio de bom comportamento: só vai brincar quem se comportou, 

mas porque o lúdico suscita desperta, é condição do humano.” Lomenso 

(2016, p. 13). 

Diante deste ponto de vista, preconiza-se o papel do professor na 

concepção da brincadeira como prática fundamental na construção das 

capacidades do seu aluno. Portanto, é preciso preparar-se, organizar brincadeiras 

e ambientes favoráveis para a realização dessas atividades, trazendo dessa 

forma, possibilidades de inventar, criar, interagir, e expressar suas opiniões. Como 

afirma Goés (2008, p.37): 

  

(...) a atividade lúdica, o jogo, o brinquedo, a brincadeira, precisam ser 

melhorado, compreendidos e encontrar maior espaço para ser entendido 

como educação. Na medida em que os professores compreenderem 

toda sua capacidade potencial de contribuir no desenvolvimento infantil, 

grandes mudanças irão acontecer na educação e nos sujeitos que estão 

inseridos nesse processo.  

Compreende-se dessa forma, que a atividade lúdica é um importante 

veículo de aprendizagem escolar, pois por meio das experiências adquiridas e por 
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meio do lúdico, o educando vivencia conhecimentos interagindo com os seus 

colegas. De maneira a desenvolver naturalmente o pensamento, a oralidade e o 

sentido, garantindo o sucesso no processo ensino-aprendizagem.  

(...) As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma 

atividade física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psico-

neurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento. (...) 

As atividades lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: 

afetiva, motora e cognitiva. Como atividade física e mental que mobiliza 

as funções e operações, a ludicidade aciona as esferas motora e 

cognitiva, e à medida que gera envolvimento emocional, apela para a 

esfera afetiva. Assim sendo, vê-se que a atividade lúdica se assemelha à 

atividade artística, como um elemento integrador dos vários aspectos da 

personalidade. O ser que brinca e joga é, também, o ser que age, sente, 

pensa, aprende e se desenvolve (TEIXEIRA, 1995, p. 23). 

 

Assim, a escola poderá investir mais num ensino prazeroso, pois o 

aluno enquanto brinca aprende, e por meio das brincadeiras é estimulado a 

buscar conhecer o novo, e a viver novas experiências que ajudará a lidar com as 

situações da seu mundo real, preparando-a para enfrentar possíveis problemas 

que surgirão. Contudo, a escola e professores são os principais responsáveis para 

essa formação psíquica do educando, através da aprendizagem significativa.   

No entanto, para garantir a aprendizagem de forma significativa, a 

escola e educadores precisam aproveitar toda riqueza que o lúdico oferece para a 

construção do conhecimento, possibilitando ao seu aluno a assimilação do saber 

prazeroso, que o faça viver no seu mundo fantasioso e criativo, cheio de emoção 

e alegria.  

 

2.4.1 Os jogos e as brincadeiras  

 

Para definir ou conceituar a palavra jogo vale observar a sua amplitude 

e complexidade, devido às várias interpretações quanto ao seu vocabulário. Como 

por exemplo, nas diferentes interpretações do adulto e da criança, em que elas se 
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distanciam, o que pode ser para um adulto um simples jogo de futebol ou um jogo 

de cartas, para uma criança a palavra jogo aspira uma atividade lúdica, ação que 

lhe proporciona prazer e desafios.  

Vale ressaltar, que a socialização torna-se um fator primordial para o 

desenvolvimento humano, estando sempre presente nas práticas lúdicas que 

fazem parte das raízes socioculturais da humanidade desde os seus primórdios, 

como afirma Sommerhalder e Alves (2011, p. 11): “Jogos e brincadeiras são 

práticas culturais que permeiam o cotidiano de muitas crianças e adolescentes”, e 

assim, mesmo antes de chegar à escola, essas atividades lúdicas são aprendidas 

e ensinadas no meio social em que se vive, como uma forma de diversão próprios 

da infância de toda criança.  

Para Vygotsky (1998, p.72) o jogo implica na ação de dois elementos 

básicos: o objeto e o significado. Segundo o autor, após a percepção do objeto 

que a criança consegue imaginar um significado através do jogo, no entanto, 

somente em idade escolar que esta possuirá os elementos representativos 

simbólicos utilizados na atividade lúdica. Portanto, o jogo possibilita a assimilação 

de regras e de condutas sociais, inerentes aos valores culturais do grupo que se 

está inserido. Assim, baseado em imitação e também na criação imaginária da 

situação proposta, acontece o desenvolvimento integral do indivíduo, tanto social 

como intelectual e moral.  

É importante preconizar, que as ideias de Vygotsky e suas 

contribuições em relação ao brincar, priorizam essencialmente as interações 

sociais no processo de desenvolvimento integral a partir da imaginação em ação. 

E ainda, segundo o autor, para que aconteça uma atividade lúdica é necessária a 

existência de regras de comportamento, ainda que não explícitas deverão ser de 

alguma forma percebidas no ato de brincar. Na concepção de Friedmann:  

 

[...] acredito no jogo como uma atividade dinâmica, que se transforma de 

um contexto para outro, de um grupo para outro: daí a sua riqueza. Essa 

qualidade de transformação dos contextos das brincadeiras não pode ser 

ignorada. (FRIEDMANN, 2002, p.20)  
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Assim, quando o jogo é reproduzido de forma criativa e dinâmica, o 

tempo e as circunstâncias poderão trazer inovações, possibilitando as 

transformações. No entanto, não perderá a sua essência, ou seu valor, pois essas 

variedades de possibilidades podem ser muito bem aproveitadas de forma 

significativa na educação, contribuindo com o processo de ensino aprendizagem.  

Para Teixeira (2010, p.57), o jogo é uma atividade voluntária, com 

limites de tempo e espaço determinados, que é realizado de acordo com regras 

livremente consentidas e obrigatórias, provocando tensão e alegria, por se tratar 

de algo diferente do cotidiano. Observa-se também os pensamentos de Brougère 

(2003), ao analisar o conceito na visão científica: 

 [...] jogo é o que o vocabulário cientifico denomina “atividade lúdica”, 

que essa denominação diga a respeito a um reconhecimento objetivo por 

observação externa ou ao sentimento pessoal que cada um pode ter, em 

certas circunstâncias, de participar de um jogo. Situações bastante 

diversas são reconhecidas como jogo de uma maneira direta ou mais 

metafórica tais como jogos políticos. (BROUGÈRE, 2003, p. 14).  

 

Diante da concepção de Brougère, observa-se mais uma definição para 

a palavra jogo, que segundo o autor denomina-se como atividade lúdica, quando 

essa prática desenvolve um sentimento pessoal para cada um que tem a 

oportunidade de deparar-se com as diversas situações ou circunstâncias pré-

determinadas por essa atividade.  Brougère (2003, p.16) ainda remete a noção de 

jogo como um conjunto de linguagem funcionando num contexto social, pois essa 

imagem é vista no seio da sociedade em que o jogo é utilizado.  

Tanto Brougère (2003) quanto Kishimoto (2007) afirmam que o jogo é 

um fato social, e assim “...assume a imagem, o sentido de que cada sociedade lhe 

atribui. É este o aspecto que nos mostra porque, dependendo do lugar e da 

época, os jogos assumem significações distintas” (KISHIMOTO, 2007, p.17).  
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Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto 

com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão 

educativa. Desde que mantidas as condições para a expressão do jogo, 

ou seja, a ação intencional da criança para brincar, o educador está 

potencializando as situações de aprendizagem (KISHIMOTO, 2007, 

p.36). 

 

Compreende-se dessa forma, que o jogo tanto como prática lúdica na 

visão educacional ou quanto prática de relações sociais naturais do indivíduo, 

influencia na sua formação de maneira a colaborar para a construção da 

identidade sociocultural. 

Além de desenvolver suas capacidades cognitivas, que são de suma 

importância no processo educacional escolar, leva o educando a aprender com 

liberdade, conhecendo seus limites e experimentando aventuras que servirão de 

bases para a construção do conhecimento.  

De acordo com os PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997). 

As competências que as crianças chegam até a escola, são 

características determinadas pela interação social com outras durante a sua 

vivência, caso não haja experiências corporais, se não puderam brincar, conviver 

com outras crianças e/ou explorar diversos espaços, provavelmente suas 

competências serão restritas. 

Com o intuito de educar/aprender/ressignificar, é de suma importância 

a inserção do lúdico como método pedagógico no processo ensino-aprendizagem, 

haja vista o influencia diretamente o desenvolvimento dos educandos, tornando as 

aulas mais atrativas, além de estimular a interação e troca de experiências com os 

demais do próprio meio. 

Segundo Yin (2001): 

[...] A brincadeira refere-se à ação de brincar, ao comportamento 

espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada; jogo é 

compreendido como uma brincadeira que envolve regras; brinquedo é 
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utilizado para designar o sentido de objeto de brincar; atividade lúdica 

abrange, de forma mais ampla, os conceitos anteriores. Yin (2001, p.12). 

A utilização do brincar, da brincadeira e dos jogos no estabelecimento 

das ações pedagógicas será de importante valia, já que essas atividades irão de 

encontro com as necessidades físicas e psicológicas da criança além de 

contribuírem com elas a entrarem em contato com o mundo do conhecimento e 

da informação, desenvolver suas habilidades de criar e relacionar esses 

conhecimentos e aprender a dominar todo tipo de informação. 

De acordo com Kahl (2003): 

[...]no mundo do brinquedo e dos jogos, no qual o educador 

aprende a editar as regras, a brincadeira não é uma 

atividade inata, mas sim uma atividade social e humana 

supõe contextos sociais a partir dos quais o aprendiz 

comanda uma Nova realidade e estabelece suas normas. 

Kahl (2003, p. 02): 

As brincadeiras e os jogos têm como objetivo desenvolver nos alunos 

as trocas, a interação, a socialização e a vivenciar através da imaginação o seu 

dia a dia, por isso elas são importantes na formação integral dos/as 

alunos/as.  Neste sentido o brincar, como momento de aprendizagem, é uma 

atividade que necessita ser incluída na proposta pedagógica da escola, para 

proporcionar continuidade às ações desenvolvida em sala de aula e outros 

espaços ocupados pelo indivíduo. 

Vygostky e Fröebel nos mostram a importância do lúdico, colocando-o 

como primordial no processo do ensino e da aprendizagem, como preparação da 

criança, assim ele não podem ser considerado apenas como um passatempo 

para ocupar o tempo da criança, esses recursos devem ser planejados com a 

intenção de promover aprendizagem e habilidades no desenvolvimento dos/as 

educandos/as, que estão em processo de construção e aquisição do 

conhecimento. 
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Na escola os jogos e as brincadeiras estão presentes nas mais 

variadas situações, sob as mais diversas formas e concepções, assim eles podem 

ser traduzidos em métodos educacionais e recursos didáticos importantes para a 

valorização da aprendizagem. É na escola que outros valores, caminhos, 

possibilidades de pensar atribuídas as brincadeiras vão ser descobertos. 

De acordo com Oliveira (2002), no processo de desenvolvimento, 

[…] a criança começa usando as mesmas formas de 

comportamento que outras pessoas inicialmente usaram em 

relação a ela. Isto ocorre porque, desde os primeiros o 

ocorre porque, desde os primeiros dias de vida, as 

atividades da criança adquirem um significado próprio num 

sistema de comportamento social, refratadas através de seu 

ambiente humano que auxilia a atender seus objetivos. 

Oliveira (2002, p 43). 

É importante ressaltar que a brincadeira realizada na escola é diferente 

daquela que acontece em outros locais. Normalmente, as brincadeiras e os jogos 

têm uma função, uma intenção, que são determinadas, adequadas, dependendo 

de onde acontecem. Para Kahl (2003), as brincadeiras ocorridas na escola têm 

que estar sempre buscando alcançar um objetivo, seja para a alfabetização, seja 

para o repasse de boas maneiras, ou com quaisquer fins educativos. Isto porque, 

a brincadeira, em seu todo, é um período de aprendizagem significativa para a 

criança, independentemente de onde ocorra. 

Kahl (2003) continua a afirmar que: 

“Na escola, mais precisamente nas series iniciais, o trabalho com 

o lúdico pode ser feito de forma a reconhecer as questões da 

infância, despertando interesses, e como tentativa de estudar os 

assuntos de modo mais agradável” (Kahl 2003, p. 05). 

Conjunturalmente, tais atividades são importantes no sentido de as 

mesmas serem novas possibilidades de compreensão e apreensão dos 

conteúdos propostos dentro do contexto escolar, principalmente quando se trata 
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de alunos/as com mais dificuldades. Também não só para desenvolver 

conteúdos, mas para garantir a motivação e prazer do/a educando/a em participar 

do cotidiano escolar, assim a utilização do lúdico na escola caracteriza-se como 

um recurso pedagógico riquíssimo. Segundo Alves, através da brincadeira, a 

professora pode explorar a criatividade, a valorização do movimento, a 

solidariedade, o desenvolvimento cultural a assimilação de novos conhecimentos 

e as relações da sociedade, incorporando novos valores. Neste sentido, a 

realização da brincadeira na escola é uma garantia do momento mágico 

acontecer. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), pode-

se afirmar que o aluno precisa elaborar hipóteses e experimentá-las para que se 

alcance uma aprendizagem significativa sempre são singulares e pessoais. 

Assim, é de suma importância que o educando, durante toda a sua vida 

escolar, tenha o contato com as atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, a fim de 

garantir a socialização, o desenvolvimento cognitivo e a continuidade de 

desenvolvimento das habilidades fundamentais na aprendizagem. 

2.5 Formação continuada no ensino fundamental II 

A formação continuada de professores é o processo permanente de 

aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente, realizado ao longo 

da vida profissional, com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que 

promova aprendizagens significativas.  

Essa necessidade sempre existiu, já que a ação docente é uma ação 

complexa que depende da eficácia da relação interpessoal e de processos 

subjetivos como a capacidade de captar a atenção e de criar interesse. As 

mudanças de paradigmas impostas pela sociedade nas últimas décadas 

intensificaram sobremaneira essa necessidade. Formar-se continuamente tornou-

se obrigatoriedade para os professores numa escola que precisa lidar com 

gerações interativas, inquietas e tecnológicas. Lidar com o Bulling, com a 

diversidade cultural, com a questão ambiental, com o avanço tecnológico e com 

as dificuldades de aprendizagem, por exemplo, não fez parte do currículo de 
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formação do professor, mas se constitui numa necessidade crescente em seu 

cotidiano profissional. 

Para que a formação continuada atinja seu objetivo, precisa ser 

significativa para o professor.  

Alguns autores apontam que o segredo do sucesso de um bom 

programa de formação continuada resume-se a três fatores: partir das 

necessidades reais do cotidiano escolar do professor; valorizar o seu saber e a 

sua experiência e integrar de forma eficaz, teoria e prática.  

Com relação a esse último fator, é necessário atentarmos para que o 

processo de formação não se constitua num receituário pedagógico. Os 

processos de formação continuada podem ser valiosíssimos, se conseguirem 

aproximar os pressupostos teóricos e a prática pedagógica. A formação 

continuada deve ser capaz de conscientizar o professor de que teoria e prática 

são “dois lados da mesma moeda”, que a teoria o ajuda a compreender melhor a 

sua prática e a lhe dar sentido e, consequentemente, que a prática proporciona 

melhor entendimento da teoria ou, ainda, revela a necessidade de nela 

fundamentar-se. 

Uma característica crucial de um processo de Formação Continuada 

efetivo é contemplar as três dimensões da formação docente: a dimensão 

científica, a dimensão pedagógica e a dimensão pessoal. A dimensão científica se 

ocupa do desenvolvimento e atualização dos conteúdos a serem ensinados e da 

forma pela qual o ser humano aprende. Os professores precisam estar 

atualizados com relação ao que ensinam e com relação às descobertas das 

ciências cognitivas, hoje, bem representadas pelas neurociências. A dimensão 

pedagógica se ocupa dos métodos, técnicas e recursos de ensino. Um sem fim de 

possibilidades metodológicas se apresentam aos professores em função do 

avanço da tecnologia em todas as áreas.  

A atividade de troca de experiências através de oficinas mostra-se 

bastante eficaz na concretização dessa dimensão. Por fim, a formação continuada 

de professores não pode prescindir da dimensão pessoal através de atividades 
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que permitam profundas reflexões sobre crenças, valores e atitudes que 

permeiam a ação docente. 

A dimensão pessoal regula a intenção e a intensidade das atitudes do 

professor no processo de promoção de aprendizagens. Ao acreditar, por exemplo 

que um aluno não consegue aprender, as atitudes docentes viabilizam esse 

resultado. Dessa forma refletir sobre sua realidade subjetiva ajuda o docente a 

repensar suas atitudes e ressignificar sua prática. 

2.6 Aprendizagem Significativa no ensino fundamental II 

 A principio a aprendizagem significativa é uma teoria que em seu 

sentido mais amplo busca descrever os diferentes tipos de aprendizagem com o 

intuito de provocar mudanças na instrução de determinado indivíduo ou grupo 

social. 

Podemos dizer que a aprendizagem significativa é uma 

aprendizagem relacional e está ligada aos conhecimentos empíricos vivenciados 

por determinados indivíduos.  

Com enfoque na educação atual e ao analisarmos esse contexto, 

percebe-se diversos erros que incidem no processo ensino-aprendizagem, o atual 

sistema é feito para favorecer uma aprendizagem de memorização ou literal, 

fazendo com que os alunos aprendam dados fórmulas ou nomes sem nenhum 

significado. 

Através do sistema atual de avaliação baseado em provas, a 

aprendizagem superficial é favorecida, pois o principal intuito dos educandos é 

passar nas provas, com isso não se torna necessário uma aprendizagem 

significativa e sim tirar uma boa nota. Nesse sentido a aprendizagem de 

memorização apresentará melhores resultados com menos esforço.  

Porém, aos que buscam aprender e/ou entender a matéria sintam-se 

desanimados por que tem resultados piores. Segundo Ausubel "A essência do 

processo de aprendizagem significativa é que as ideias expressas simbolicamente 
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são relacionadas às informações previamente adquiridas pelo aluno através de 

uma relação não arbitrária e substantiva (não literal)." 

Contudo, podemos instituir facilmente um modelo que priorize a 

aprendizagem significativa, atrelando às práticas pedagógicas voltadas para as 

atividades lúdicas, com o intuito de educar. 

 

 

3 METODOLOGIA  

3.1 Abordagem, o problema e os objetivos da pesquisa 

Este trabalho monográfico foi realizado em duas fases, a primeira trata-

se do referencial teórico que aborda teorias e obras de especialistas que tratam 

sobre as atividades lúdicas como métodos motivacionais para o processo de 

ensino-aprendizagem. E a segunda, refere-se a uma pesquisa de campo por meio 

do qual se buscou conhecer o olhar dos professores e alunos que atuam na 

instituição escolhida para pesquisa, analisando a questão do lúdico na prática 

escolar desta modalidade de ensino. 

Nesta pesquisa, buscou-se a caracterização da metodologia científica, 

no que tange, a natureza dos objetivos e dos métodos investigativos, bem como a 

coleta e análise de dados, e todo o contexto da pesquisa, a fim de averiguar e 

registrar abordagens do problema.  

Desta forma, evidenciou-se procedimentos metodológicos que 

nortearam todo este trabalho de pesquisa para a sua elaboração. Explicitando 

elementos coerentes e relevantes para a realização e construção do trabalho, 

considerando cada característica observada.  

Assim, essa pesquisa se caracteriza como qualitativa na forma de 

estudo de caso. Para responder ao problema da pesquisa, optou-se por realizar 

um estudo de caso exploratório. Segundo Richardson (2008, p. 90): 
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A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 

quantitativas de características ou comportamentos.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada com a escolha de teóricos como: 

Brougère (1998), Piaget (1976), Vygotsky (1991) e Kishimoto (2007) etc. 

Desenvolvida a partir da utilização de livros, artigos científicos e de material 

disponibilizado na internet.  

O estudo de caso seguiu com a construção de fundamentos nas 

investigações de modo a alcançar os objetivos da pesquisa. Pois segundo Yin 

(2001), o estudo de caso representa uma investigação empírica e compreende um 

método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de 

dados. Pode incluir tanto estudos de caso único quanto de múltiplos, assim como 

abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa.  

Para efetivação da pesquisa e da coleta de dados, o principal método 

foi a pesquisa participante, com professores e alunos, que aconteceram durante o 

mês de outubro de 2019, na escola UEEMB Raimundo Pereira nas salas do 06º 

ao 09º ANO. 

Cujo o objetivo é compreender de que forma as atividades lúdicas 

podem ser utilizadas como metodologias motivacionais no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Assim, investigou-se as dificuldades relacionadas ao 

processo de aprendizagem escolar, tal como a falta de interesse dos alunos nas 

aulas, falta de apoio dos pais, violência escolar, facilidade de acesso dos alunos 

às tecnologias, falta de incentivo da escola  e a ausência de atividades lúdicas na 

escola como métodos de ensino aprendizagem dos educandos.  

O processo de coleta de dados serviu para a Teoria Fundamentada e 

deu-se por meio da observação participante, entrevistas e pesquisas, conforme 

Flick (2004), sendo de fundamental importância a convivência com professores e 

alunos, por meio de conversas e entrevistas com aplicação de questionários, a fim 

de conhecer as perspectivas quanto a prática pedagógica da escola, seus 
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impasses e dificuldades encontrados no processo de ensino-aprendizagem do 

corpo discente. 

Também, a forma como é vista a atividade lúdica na escola e como são 

desenvolvidas as metodologias de ensino afim de promover o ensino-

aprendizagem efetivo atrelados aos jogos e as brincadeiras.   

Observou-se o plano semanal de aula dos professores e de suas 

respectivas disciplinas, e o registro de metodologias, a destacar as atividades 

lúdicas que podem estimular os alunos a criar estratégias, à memorização, o 

raciocínio e a concentração. Averiguou-se de que forma o lúdico é planejado 

juntamente com objetivos previamente traçados em sala de aula. É de uma 

importância salientar que os professores desenvolvem as metodologias e as 

práticas pedagógicas em conjunto trabalhando em regime de colaboração para 

que de fato ocorra um ensino-aprendizagem significativo. 

Ao conversar com os professores, questionou-se por meio de 

entrevista com questionário, como eram trabalhadas as atividades lúdicas de 

forma geral na escola. 

Dando continuidade à pesquisa, conversou-se com 24 (vinte e quatro) 

alunos (quatro de cada turma, sendo 4 do 6º Ano, 4 do 7º Ano A, 4 do 7º Ano B, 4 

do 8º Ano A, 4 do 8º Ano B,    e 4 do 9º Ano), a fim de conhecer a realidade 

escolar, e a opinião de cada um em relação ao uso de métodos motivacionais em 

sala de aula. 

Dessa forma, o material da pesquisa foi estudado e analisado, sendo 

todas as informações conferidas para documentação e validação da pesquisa, 

assim, fixou-se a pesquisa na prática docente e no aproveitamento do ensino dos 

alunos, de forma a relacionar as teorias com a prática observada. Isto posto, 

busca-se constatar as vantagens do uso dos jogos e brincadeiras no plano de 

ensino e na prática pedagógica dos docentes da instituição ora mencionada. 

Para interpretação e análise dos dados obtidos em pesquisa de campo, 

utilizou-se para melhor organização, gráficos e abordagens descritivas que foram 

apresentados nos resultados.  
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Por meio de observações e leituras, buscou-se estudar, apontar, 

registrar e diagnosticar as contribuições do uso das atividades lúdicas no 

processo ensino-aprendizagem do educando, foco principal proposto nesta 

investigação.  

O problema da pesquisa consiste em responder à questão: de que 

forma as atividades lúdicas podem motivar o educando à uma aprendizagem 

significativa? E o objetivo geral é compreender como as atividades lúdicas podem 

ser instrumentos integrados à prática pedagógica, de maneira a promover a 

motivação para à aprendizagem e desenvolvimento integral do educando. Quanto 

aos objetivos específicos temos o seguinte: analisar a prática pedagógica e 

metodologias de ensino no Ensino Fundamental II, numa perspectiva de ensino 

efetivo por meio de atividades que trazem prazer e promovem aprendizado; 

averiguar se as atividades lúdicas em sala de aula são aplicadas de forma 

planejada e com objetivos traçados como métodos de ensino; constatar as 

vantagens de uso dos jogos e brincadeiras no plano de ensino e na prática 

pedagógica; apontar e registrar os resultados obtidos na pesquisa quanto as 

contribuições das atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem do 

educando.  

 

3.2 O campo e os sujeitos da pesquisa 

O cenário onde se constituiu a pesquisa foi na Unidade Escolar de 

Educação Básica Municipal Raimundo Pereira, localizada no município de 

Palmeirândia, situada no Conjunto Raimundo Pereira, fundada no ano de 2010, 

pelo Prefeito Antônio Eliberto Barros Mendes.  

Atualmente a referida escola atende cerca de 165 (cento e sessenta e 

cinco) alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), possuindo em suas 

dependências seis salas de aula, sendo um 6º ano, dois 7º Ano, dois 8º Ano e um 

9º Ano, com o quadro docente de 10 professores, sendo um para educação 

Física, dois para Língua Portuguesa, dois para Matemática, um para História, um 
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para Geografia, um para Ciências, um para Artes e um para Ensino Religioso  

todas funcionando apenas no turno matutino. 

Os sujeitos da pesquisa foram: dez professores das turmas do 6º ao 9º 

ano e 24 alunos das referidas turmas (quatro alunos de cada turma). Com os 

quais, demostraram bastante aceitação do trabalho contribuindo com dados e 

informações necessárias para a construção do mesmo. 

 

 

 

4 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

A discussão dos resultados teve como base os dados adquiridos na 

pesquisa campo, contextualizando com estudo de obras sobre o assunto em 

questão. 

Reconhecendo a importância do papel do professor no processo 

educacional, ao criar espaços, disponibilizar materiais e participar efetivamente 

das atividades lúdicas em sala de aula, como mediador na construção do 

conhecimento, investigou-se as práticas de dez professores das disciplinas 

Educação Física, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, 

Artes e Ensino Religioso da escola pesquisada, equivalente aos 100% no total de 

participantes da pesquisa com o corpo docente. 

 

4.1 Análise e interpretação dos dados 

 

A apresentação da pesquisa através de gráficos partiu do interesse de 

mostrar ao leitor um olhar mais amplo sobre o assunto em estudo, considerando 

que gráficos mostram os resultados de uma dada realidade, a partir de pequenas 

amostras. 

E para averiguar a visão dos professores acerca da importância das 

atividades lúdicas e o uso dos jogos tais como: perguntas e respostas 
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interdisciplinar e conhecimentos específicos sobre a região de Palmeirândia – 

baixada maranhense, roda a roda, bate e volta, responde e passa, jogo da velha, 

jogo de memorização, gincanas, soletrando dentre outros, associados à prática 

pedagógica e contexto escolar, fez-se algumas perguntas com uso de um 

questionário, ilustrado através de gráficos e descrito nas abordagens a seguir.  

A pergunta nº 01 questionou aos professores se utilizavam as atividades 

lúdicas como ferramentas de apoio em suas práticas diárias. (Figura 1) 

 

 

Figura 1 – Uso das atividades lúdicas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 

Referente a primeira pergunta 90% dos professores entrevistados 

responderam que usam as atividades lúdicas como ferramentas de apoio na sua 

prática diária, 10% responderam que às vezes usam esse tipo de atividade em 

suas aulas. Evidenciou-se, que a escola pesquisada utiliza sim em suas práticas 

diárias as atividades lúdicas como metodologias essências à motivação para o 

processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. Como afirma Goés (2008, 

p.37): 

  

[VALOR] 

[VALOR] 

SIM

ÀS VEZES
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(...) a atividade lúdica, o jogo, o brinquedo, a brincadeira, precisam ser 

melhorado, compreendidos e encontrar maior espaço para ser entendido 

como educação. Na medida em que os professores compreenderem 

toda sua capacidade potencial de contribuir no desenvolvimento infantil, 

grandes mudanças irão acontecer na educação e nos sujeitos que estão 

inseridos nesse processo. 

 

A pergunta nº 02 questionou sobre a frequência de aplicação das 

brincadeiras ou jogos em sala de aula. 80% dos entrevistados responderam que 

usam uma vez por semana, outros 20% responderam duas vezes por mês. 

Observa-se, portanto, que a prática das atividades lúdicas são bem frequentes na 

referida escola e auxiliam no ensino como estratégia pedagógica. Pois “quando as 

situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular 

certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa” (KISHIMOTO, 2007, 

p.36). (Figura 2) 

Figura 2 – Frequência Aplicação de Jogos e brincadeiras  

  
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 
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A pergunta nº 03 questionou aos dez professores sobre a importância da 

ludicidade no contexto escolar. 

Então, 100% dos participantes consideram muito importante o uso da 

ludicidade no contexto escolar. Mencionado por um professor como “estratégia 

motivacional do ensino” (PROFESSOR A), ficou clara a percepção da maioria do 

corpo docente da escola, em priorizar o processo de ensino-aprendizagem, para 

buscar meios favoráveis para sua concretização. Dessa forma, é válido destacar 

as palavras de Díaz (2011, p.81) quando fala: “de modo geral, todas as teorias 

concordam quanto à importância da aprendizagem: sua universalidade para a 

necessária e potencial adaptação humana”. (Figura 3) 

Figura 3 – Importância da Ludicidade na Escola 

  
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 

 
 
 

A pergunta nº 04 questionou aos participantes, referente a percepção 

de melhor aproveitamento dos conteúdos com uso das atividades lúdicas nas 

aulas. (Figura 4) 

Figura 4 – Aproveitamento dos conteúdos 
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100% 
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 

 

Na quarta pergunta, a resposta unânime foi que sim, os 100% dos 

professores que utilizam as atividades lúdicas em suas aulas, todos conseguem 

perceber um melhor aproveitamento, isto remete os pensamentos de Maluf (2003, 

p.9), quando afirma: “o brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, 

desenvolve habilidades de forma natural e agradável [...] é essencial para um bom 

desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo.” 

A pergunta nº 05 questionou sobre a atitude dos alunos durante as 

atividades lúdicas. Sendo que, 10% dos participantes responderam que os alunos 

ficam mais calmos, 70% responderam que a brincadeira proporciona maior poder 

de concentração dos alunos, e 20% responderam que facilita o desenvolvimento 

da atividade proposta. Evidencia-se, portanto, pontos muito positivos no uso 

frequente de atividades lúdicas no processo educacional, contribuindo como 

ferramenta importante para o trabalho pedagógico. Portanto, “é necessário que o 

educador insira o brincar em um projeto educativo, o que supõe intencionalidade, 

ou seja, ter objetivos e consciência da importância de sua ação em relação ao 

desenvolvimento e à aprendizagem” (FORTUNA, 2004, p. 6). (Figura 5) 

Figura 5 – Comportamento dos Alunos 
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 

 

No questionamento nº 06 buscou-se compreender a realidade do 

contexto escolar evidenciando quais as brincadeiras mais presentes na vida dos 

alunos. (Figura 6) 

Figura 6 – Brincadeiras mais comuns 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 

 

10% 

70% 

20% 
CALMARIA

CONCENTRAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES

[PORCENTAGE
M] 

JOGOS ELETRONICOS

VÍDEO GAME

DESENHOS ANIMADOS

BRINCADEIRAS
POPULARES

JOGOS E BRINCADEIRAS
EDUCATIVOS



40 
 

  

  

Essa pergunta, trata-se de uma análise sobre as brincadeiras que 

estão presentes na realidade dos alunos, 100% dos professores participantes 

responderam que os jogos eletrônicos se destacam atualmente como os mais 

presentes no cotidiano dos educandos. Um dos professores chegou a afirmar: 

“Infelizmente os jogos de celular, com arma de fogo são os mais comuns, entre 

crianças maiores e adolescentes, bem como todas as idades, é como uma febre, 

e a violência está sendo disseminada” (PROFESSOR B). Constata-se diante 

desses relatos, que cada vez mais as crianças e adolescentes estão deixando de 

lado a sociabilidade e a interação, criando hábitos de isolamento com uso 

excessivo de tecnologias, dificultando assim o desenvolvimento social e cognitivo 

desse educando. Sendo um dos fortes motivos para problemas relacionados à 

aprendizagem, que tem dificultado o trabalho do educador. Contudo, Bulgraen 

(2010) destaca:  

 

O professor além de ser educador e transmissor de conhecimento, deve 

atuar, ao mesmo tempo, como mediador. Ou seja, o professor deve se 

colocar como ponte entre o estudante e o conhecimento para que, dessa 

forma, o aluno aprenda a “pensar” e a questionar por si mesmo e não 

mais receba passivamente as informações como se fosse um depósito 

do educador. (BULGRAEN, 2010, p. 31). 

 

É nítido o desafio do professor diante de tal realidade, em que precisa 

buscar meios que contribuem notoriamente para a construção de um novo 

pensar, uma nova visão, fazendo da escola um ambiente propagador de 

conhecimentos.    

A pergunta nº 7 questionou sobre o que mais tem dificultado o ensino 

escolar e a aprendizagem do educando atualmente. (Figura 7) 

Figura 7 – Dificuldades no Processo Ensino Aprendizagem 
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 

 

Esta sétima pergunta referente à grande dificuldade para ensino 

escolar e a aprendizagem do educando, que se liga à pergunta anterior, visto que 

as respostas baseiam-se em argumentos para uma maior clareza. Os dez 

professores participantes, ou seja, 100% marcaram três opções de respostas 

sinalizando que a falta de interesse dos alunos, a falta de apoio dos pais e a 

facilidade de acesso dos alunos às tecnologias tem refletindo negativamente em 

várias áreas das suas vidas, inclusive na educação escolar. Uma professora 

comentou: “o uso do celular de maneira intensa tem tomado muito tempo dos 

alunos e tirado a atenção e o interesse pelas aulas” (PROFESSORA C).  

Diante disso, é possível perceber a importância de uma prática 

pedagógica com métodos motivacionais, que garanta a atenção e o interesse dos 

educandos pelas aulas. Assim, vale ressaltar que o uso das atividades lúdicas no 

contexto escolar serve como estratégia para confrontar tais dificuldades de ensino 

e promover uma aprendizagem significativa. Isto remete o pensamento de 

Teixeira (1995): 
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(...) As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma 

atividade física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psico-

neurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento. (...) 

As atividades lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: 

afetiva, motora e cognitiva. Como atividade física e mental que mobiliza 

as funções e operações, a ludicidade aciona as esferas motora e 

cognitiva, e à medida que gera envolvimento emocional, apela para a 

esfera afetiva. Assim sendo, vê-se que a atividade lúdica se assemelha à 

atividade artística, como um elemento integrador dos vários aspectos da 

personalidade. O ser que brinca e joga é, também, o ser que age, sente, 

pensa, aprende e se desenvolve (TEIXEIRA, 1995, p. 23). 

 

Após discussões com os sujeitos da pesquisa sobre o tema estudado, 

analisou-se as atividades lúdicas presentes na escola com frequência, fazendo 

parte do plano de curso da escola, nos planos de aula dos professoras 

entrevistados, com os objetivos traçados para cada uma, dentre os quais: a 

socialização, a interação, a fixação de conhecimentos, desenvolvimento de 

habilidades e construção de conhecimentos. O desenvolvimento de tais atividades 

lúdicas, jogos e brincadeiras proporcionam também a satisfação por meio da 

diversão trazendo bons resultados, como: a criatividade, a autonomia, a 

socialização, a linguagem, a curiosidade, a concentração e raciocínio. Pois como 

afirma Vygotsky, “é através do jogo que a criança aprende a agir, há um estímulo 

da curiosidade, a criança adquire iniciativa e demonstra autoconfiança, 

proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da 

concentração.” (VIGOTSKY,1994, p. 81), ou seja, é uma garantia para o 

desenvolvimento integral do educando. 

 Na presente escola, os professores trabalham em sala de aula com 

brincadeiras para promover a interação e conhecimentos variados, como o uso de 

quebra-gelos, dinâmicas relacionadas ao conteúdo trabalhado e com jogos 

educativos de alfabetização, linguagens, conhecimentos matemáticos e 

conhecimentos gerais como: soletrando, jogos de cartas, de imagens e 

vocabulários, jogo da memória, bingos, competição entre grupos com perguntas e 

respostas, entre outros. 
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No decorrer da pesquisa foi realizada a entrevista participante com 

vinte e quatro alunos (refere-se aos 100% dos participantes), para averiguar a 

visão dos educandos acerca da importância das atividades lúdicas na prática 

pedagógica e contexto escolar, fez-se algumas perguntas com uso de um 

questionário, ilustrado através de gráficos e descrito nas abordagens a seguir.  

Na pergunta nº 01 questionou aos alunos se gostavam das 

brincadeiras e jogos da escola e por quê. (Figura 8) 

Figura 8– Jogos e brincadeiras na escola 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 

Foram sugeridas várias opções de resposta, 96% dos alunos 

entrevistados responderam sim, que gostam dos jogos e brincadeiras da escola, 

4% responderam que às vezes gosta, e nenhum aluno respondeu que não gosta. 

Dentre os que responderam sim, as palavras usadas para explicar o porquê, 

foram: é divertido, legal, bom, interessante, aprendizado, conhecimento, amizade. 

Percebeu-se ainda, o entusiasmo e a felicidade de cada aluno entrevistado ao 

falar sobre a importância que dão às atividades lúdicas. Assim, evidencia-se os 

benefícios da prática lúdica no espaço escolar, pois o lúdico é: 

 

Expressão humana de significados da/na cultura referenciada no brincar 

consigo, com o outro e com o contexto. Por essa razão, o lúdico reflete 

as tradições, os valores, os costumes e as contradições presentes em 

nossa sociedade. Assim, é construído culturalmente e cercado por vários 

96% 

4% 

SIM

NÃO

ÀS VEZES



44 
 

  

  

fatores: normas políticas e sociais, princípios morais, regras 

educacionais, condições concretas de existência. Como expressão de 

significados que tem o brincar como referência, o lúdico representa uma 

oportunidade de (re) organizar a vivência e (re) elaborar valores, os 

quais se comprometem com determinado projeto de sociedade (GOMES, 

2004, p. 145-146).  

A pergunta nº 02 questionou aos educandos a respeito da frequência 

da brincadeira e dos jogos na escola (Figura 9). 

Figura 9 – Frequência das atividades lúdicas 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 

 

Assim, 83% dos educandos responderam que pelo menos uma vez por 

semana um professor ou outro realizam uma atividade lúdica, e 17% 

responderam duas vezes por mês. 

Observou-se que a escola é bem organizada com salas amplas e 

arejadas, favorável para fazer as atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, 

tornando-se um lugar preparado para atender a sua clientela. E como ressalta 

Almeida (2012, p.37 apud LOMENSO, p.13), “é preciso garantir tempo e espaço 

para a brincadeira na escola, não como prêmio de bom comportamento: só vai 

brincar quem se comportou, mas porque o lúdico suscita, desperta, é condição do 

humano.”  
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A pergunta nº 03 questionou aos alunos entrevistados a respeito da 

importância dos jogos e das brincadeiras, 100% (vinte e quatro educandos) 

responderam que é muito importante. Um aluno comentou: “A gente consegue 

aprender e se divertir, dá mais vontade de estudar, acho que deveria ter em todas 

as aulas” (ALUNO A). (Figura 10) 

Figura 10 – Importância dos Jogos e Brincadeiras 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 

 

Outro ponto importante observado no decorrer da pesquisa, foi o 

interesse e participação dos alunos durante as aulas, em que participavam 

ativamente, interagindo com as professoras e colegas. Diante disso, constata-se a 

importância do lúdico no contexto escolar e no processo de ensino-aprendizagem:  

 

O lúdico significa a experiência de ‘ir e voltar’, ‘entrar e sair’, ‘expandir e 

contrair’, ‘contratar e romper contratos’, o lúdico significa a construção 

criativa da vida enquanto ela é vivida. O lúdico é um fazer o caminho 

enquanto se caminha, nem se espera que ele esteja pronto, nem se 

considera que ele ficou pronto, este caminho criativo foi feito e está 

sendo feito com a vida no seu ‘ir e vir’, no seu avançar e recuar [...] O 

lúdico é a vida se construindo no seu movimento (LUCKESI, 1994, p.51).  

 

100% 

SIM
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A ludicidade pode ser compreendida desta forma, como a vida em 

movimento. Pois a cada atividade, o indivíduo se descobre, descobre o mundo, 

constrói o mundo e aprende a trilhar por seus caminhos, envolvendo-se e 

experimentando as sensações do prazer de criar, inventar, recriar, para 

transformar-se num ser sociável e completo.  

E por fim, foi feita a pergunta nº 04 aos alunos entrevistados sobre qual 

seria a sua brincadeira preferida. Dentre as respostas, 52% dos entrevistados 

responderam que eram os jogos e brincadeiras educativas, 31% dos 

entrevistados responderam jogos eletrônicos, 13% dos entrevistados 

responderam vídeo game e 4% dos entrevistados responderam desenhos 

animados. (Figura 11) 

Figura 11 – Brincadeira preferida 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2020. 

 
 
 

Nota-se pelas respostas obtidas, que apesar dos jogos e brincadeiras 

aparecerem aqui como preferidos para uma boa parte dos alunos entrevistados, 

ainda há outras preferências que podem dificultar a concentração do educando, 

gerando problemas para a aprendizagem escolar.  

Diante desse contexto, reflete-se sobre o tipo de educação que a futura 

geração está sendo influenciada, quando pais colocam a escola como a principal 
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responsável pela educação dos seus filhos e não contribuem com o ensino 

escolar do mesmo, não incentiva a prática educativa. Assim, a criança e o 

adolescente são incentivados a ocupar seu tempo somente com jogos eletrônicos 

ou TV, a fim deixar os pais livres em suas atividades diárias, tudo isso leva a 

consequências negativas para o desenvolvimento social e cognitivo do educando. 

Pois como afirma Maluf: 

 

 

O brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, desenvolve 

habilidades de forma natural e agradável. Ele é uma das necessidades 

básicas da criança, é essencial para um bom desenvolvimento motor, 

social, emocional e cognitivo. (MALUF, 2003, p. 9).  

 

  Após a análise dos dados obtidos, contemplou-se as diferentes visões 

e práticas no espaço da escola investigada, e por meio da entrevista com a 

gestora e as professoras verificou-se que as atividades lúdicas bem como os 

jogos e as brincadeiras já fazem parte do dia-a-dia dos alunos, assim, estão 

presentes nos planos de curso da escola como métodos satisfatórios da 

aprendizagem, e que são analisados e escolhidos antecipadamente para 

aplicação em sala de aula.  

Finalizou-se a pesquisa dando ênfase na importância do uso do lúdico 

no processo educacional dos alunos, expondo os resultados e as sugestões 

levantadas em torno da valorização dos jogos e brincadeiras no cotidiano escolar. 

Bem como, a compreensão e reconhecimento da sua importância como métodos 

de aprendizagem, e que deverá encontrar maior espaço para ser entendido como 

educação, por sua capacidade potencial de contribui para o desenvolvimento dos 

educandos. Visto que, a desvalorização do seu movimento natural e espontâneo 

limitam as suas dimensões educativas. Portanto, é necessário o professor 

procurar ampliar cada vez mais o contato do educando com o ambiente físico, e a 

vivência com outros colegas, a fim de propiciar a construção da aprendizagem 

efetiva. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se o processo ensino-aprendizagem como essencial na vida 

do indivíduo para promover o seu desenvolvimento integral. No entanto, depende 

de uma boa prática pedagógica que aposte nas capacidades criadoras do aluno e 

promova a sua interação social, a fim de transformar o conhecimento num ensino 

significativo para a vida. 

À proporção que se pesquisava sobre o assunto em questão, buscava-

se ampliar os conhecimentos acerca da atividade lúdica como estratégia de 

ensino e aprendizagem na Educação Escolar. O brincar é uma atividade de suma 

importância para a interação e aprendizagem e a escola é um local de 

socialização, com vistas a oportunizar meios que desperte o interesse do aluno 

em permanecer nesse ambiente e faça com que sintam-se instigados a participar 

das atividades propostas em sala de aula. 

Através do levantamento bibliográfico constatou-se que os jogos e as 

brincadeiras estimulam a formação integral do educando, desenvolvendo a 

fantasia, a imaginação, a atitude, o comportamento, a identidade, e as 

capacidades de socialização. 

Ao analisar as respostas obtidas por meio da pesquisa de campo pode 

se perceber que a escola de Ensino Fundamental II tem a possibilidade de 

oferecer um ensino que garanta a aprendizagem efetiva do aluno, disponibilizando 

espaço, recursos e estratégias de ensino eficientes que desperte o interesse do 

aluno. Desta forma, considera-se que o uso dos jogos e brincadeiras como 

instrumento pedagógico facilitador no processo de ensino aprendizagem. Pois 

aprender brincando supera as expectativas de qualquer professor.  

Quanto à inserção do lúdico na sua rotina escolar, percebeu-se que a 

maior parte dos professores entrevistadas da escola campo, incluem atividades 

lúdicas em suas rotinas diárias.  Nesse sentido, é pertinente dizer que a escola 

tem oportunizado aos alunos momentos de prazer e aprendizado por meio dos 
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jogos e brincadeiras. Visto que, jogar é divertir-se, aprender, crescer e 

desenvolver-se. 

A respeito da frequência na aplicação dos jogos e brincadeiras na sala 

de aula, percebeu-se que os alunos da escola campo semanalmente tem a 

oportunidade de participar de atividades lúdicas, nas quais propiciam a interação 

entre o professor e aluno, e um maior estimulo da turma para assistir e participar 

das aulas, de maneira a despertá-los, à curiosidade, à iniciativa e à autoconfiança, 

além de desenvolver o pensamento e a concentração. 

Quanto à inserção dos jogos e das brincadeiras como ferramentas de 

apoio nas aulas, percebeu-se que os professores participantes da pesquisa já 

valorizam e utilizam essas atividades lúdicas no cotidiano escolar, pois acreditam 

que auxiliam no desenvolvimento da motricidade, da atenção, e da criatividade 

dos alunos, assim como um meio estratégico para trabalhar toda forma de 

conhecimento.  

Em relação à importância dos jogos e brincadeiras no âmbito escolar, 

observou-se que tem servido de grande ajuda para o progresso escolar dos 

alunos da escola pesquisada, contribuindo no processo de ensino aprendizagem 

e lhes garantindo o desenvolvimento das capacidades cognitivas, físicas e sociais. 

Considerando-se ainda, que o brincar, além de ser uma necessidade básica da 

criança, proporciona a aquisição de novos conhecimentos de maneira natural e 

agradável. 

Em se tratando do aproveitamento dos conteúdos das aulas, percebeu-

se que tem sido significativo o rendimento escolar dos alunos pesquisados, pois a 

prática lúdica têm lhes proporcionado a vontade em aprender, e facilitado a 

compreensão dos conteúdos. 

Reconhecendo tais contribuições do uso desse tipo de ferramenta no 

trabalho pedagógico, acredita-se que é necessário a escola juntamente com seus 

educadores, construir projetos educativos que venham inserir o brincar como 

estratégia importante no ensino aprendizagem da criança. Pois, para que a prática 
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pedagógica seja eficiente precisa ser planejada, com intencionalidade e objetivos 

bem definidos. 

Os dados obtidos na pesquisa de campo por meio da entrevista com os 

alunos, evidenciou a importância da ludicidade para cada um deles, pois quando 

entrevistados, demonstraram grandes expectativas reconhecendo como atividade 

fundamental para a vida e aprendizagem escolar. Quanto à frequência da prática 

das atividades lúdicas na escola, verificou-se que o contato com jogos e 

brincadeiras semanalmente na escola como método de ensino, tem favorecido à 

integração social dos educandos e proporcionado um ambiente agradável para 

aprender. 

As respostas referentes ao tipo de brincadeira preferida entre os alunos 

entrevistados evidenciaram que os jogos e as brincadeiras educativas fazem parte 

de suas preferências, contudo, outra grande parte deles ainda preferem 

brincadeiras não educativas, sem interação social, sendo muito comum entre elas, 

os jogos eletrônicos e os desenhos animados, passam a maior parte do seu 

tempo assistindo programações que nada contribuem para o seu desenvolvimento 

educacional.  

Visto que, os jogos e as brincadeiras podem ajudar a resgatar antigos 

valores culturais e sociais do indivíduo, por meio da vivência e da interação 

acontece o processo de construção de conhecimentos. Considera-se como um 

importante instrumento pedagógico capaz de sanar alguns problemas 

relacionados ao desenvolvimento social de crianças e adolescentes habituados ao 

isolamento devido à falta de socialização e ao uso exagerado das tecnologias. 

Nesse sentido, é pertinente dizer que apesar das dificuldades 

encontradas na utilização dos jogos e brincadeiras como atividades lúdicas e 

como estratégias de ensino e aprendizagem, percebe-se que a escola pesquisada 

já deu um grande avanço nessa perspectiva. Enseja-se, pois, que a mesma 

permaneça aperfeiçoando sua prática, tendo em vista que a atividade lúdica na 

prática pedagógica é um instrumento imprescindível para o desenvolvimento do 

educando em todos os aspectos. 
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Portanto, considera-se que essa pesquisa foi importante tanto para a 

formação acadêmica do pesquisador, como para oferecer subsídios que norteiem 

os professores na prática das atividades lúdicas como estratégia fundamental 

para a aprendizagem escolar do educando.



 
 

  

  

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Doralice Veiga. Psicopedagogia: Avaliação e Diagnóstico. 1 Ed. Vila Velha- 
ES, ESAB – Escola Superior Aberta do Brasil, 2007. 
 
BULGRAEN, Vanessa C. O papel do professor e sua mediação nos processos de 
elaboração do conhecimento. Revista Conteúdo, Capivari, v.1, n.4, ago./dez. 2010.  
 
BROUGÈRE, Gilles. Jogo e educação. Tradução de Patrícia Chittoni Ramos. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2003.  
 
CARNEIRO, Gabriela Raeder da Silva, MARTINELLI, Selma de Cássia e SISTO. 
Autoconceito e dificuldades de aprendizagem na escrita. Psicol. Reflex. Crit., 
2003, vol.16, no.3, p.427-434. 
 
CURY, Augusto Jorge. Pais brilhantes, professores fascinantes. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2003. 
 
DIAZ, Félix. O processo de aprendizagem e seus transtornos. Salvador: 
EDUFBA, 2011.  
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio século XXI escolar: O 
minidicionário de língua portuguesa. 4. ed. rev. amp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2000. 
 
FRIEDMANN, Adriana. Brincar: crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São 
Paulo: Moderna, 2002.  
 
GOMES, C.F. A atividade lúdica na relação ensino- aprendizagem: reflexões 
sobre o papel do ludismo na formação de professores, 2004. Disponível em 
HTTP://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/1881_1456.pdf aces 
so em: 18 Nov. 2019.  
 
GOÉS, M.C. A formação do indivíduo nas relações sociais: contribuições 
teóricas de Lev Vygotsky e Pierre Janet. Educação e sociedade. Campinas, 
Unicamp, 2008.  
 
GARCIA, J.N. Manual de dificuldades de aprendizagem, leitura, escrita e 
matemática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
 
JOSÉ, Elisabete da Assunção. Problemas da aprendizagem. 12ª Ed. Ática: São 
Paulo, 2004. 
 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org). Jogo, brinquedo e a educação. 4.ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
 
LOMENSO, Thaisy. A importância do brincar na educação infantil. Disponível em 
http://veracruz.edu.br/doc/ise_tcc_thaisy_lomenso.pdf. Acesso em 20 Nov. 2019.  
 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/1881_1456.pdf
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/1881_1456.pdf
http://veracruz.edu.br/doc/ise_tcc_thaisy_lomenso.pdf


 
 

  

  

LUCKESI, C.C. O lúdico na prática educativa. Tecnologia Educacional. Rio de 
Janeiro: v. 22, pág. 119-120. jul/out, 1994. 
 
MALUF, Ângela Cristina Munhoz. Brincar prazer e aprendizado. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2003.  
 
OKANO, Cynthia Barroso et al. Crianças com dificuldades escolares atendidas em 
programa de suporte psicopedagógico na escola: avaliação do autoconceito. Psicol. 
Reflex. Crit., 2004, vol.17, no.1, p.121-128. 
 
PEREIRA, Ana Luísa Lopes. A Utilização do Jogo como recurso de motivação e 
aprendizagem. Faculdade de Letras Universidade do Porto [Dissertação], Porto, 
2013. 
 
SALTINI, C. J.P. Afetividade e Inteligência. Rio de Janeiro: Wak, 2008. 
 
SOMMERHALDER, Aline; ALVES, Fernando Donizete. Jogo e a educação da 
infância: muito prazer em aprender. Curitiba, PR: CRV, 2011.  
 
TEIXEIRA, C. E. J. A Ludicidade na Escola. São Paulo: Loyola, 1995. 
 
TEIXEIRA. Sirlândia Reis de Oliveira. Jogos, brinquedos, brincadeiras e 
brinquedoteca: implicações no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Rio 
de Janeiro: wak, 2010. 
 
VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento 
de processo psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  
 
WEISS, A. M. L. & CRUZ, M. L. R. da. Compreendendo os alunos com dificuldades e 
distúrbios de aprendizagem. In GLAT, R. (org) Educação inclusiva: cultura e 
cotidiano escolar. 2. ed. RJ: 7Letras, 2011. 
 
Yin, R.K. Case study research, design and methods (applied social research 
methods). Thousand Oaks. California: Sage Publications, 2009. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DA UEEMB 

RAIMUNDO PEREIRA 

 

 

Sua participação será decisiva para o êxito deste estudo. Assim sendo, 

agradecemos sua colaboração. 

 

Formação: _______________________ 

Tempo de atuação: ___________________ 

Nível que leciona: ______________ 

 

1) Você utiliza as atividades lúdicas como ferramentas de apoio na sua prática 

diária? 

 (  ) sim   (  ) não  (  ) às vezes 

 

2) Com que frequência você aplica brincadeiras ou jogos em sala de aula? 

(  ) 1 vez por semana 

(  ) 2 vezes por semana 

(  ) 2 vezes por mês  

(  ) 1 vez por mês 

(  ) nenhuma 

(  ) Outros __________________________________________________________ 

 

3) Qual a importância que você dá ao uso da ludicidade no contexto escolar? 

(  ) Muito importante  

(  ) Pouco importante 

(  ) Sem importância 

(  ) Outros __________________________________________________________ 

 

4) Quando você trabalha com atividades lúdicas nas aulas, seus alunos demonstram 

melhor aproveitamento dos conteúdos? 



 
 

  

  

(  ) sim   (  ) não  (  ) às vezes 

 

5) Indique abaixo como é atitude dos alunos durante as atividades lúdicas. 

(  ) Mais calmos 

(  ) Mais agitados 

(  ) Com maior poder de concentração 

(  ) Facilita o desenvolvimento da atividade proposta 

(  ) Outros__________________________________________________________ 

 

6) Na sua opinião, quais destas brincadeiras estão mais presentes na realidade de 

seus alunos? 

(  ) vídeo-game    (  ) desenhos animados 

(  ) brincadeiras populares  (  ) jogos e brincadeiras educativas 

(  ) jogos eletrônicos  

 

7) Na sua opinião, o que mais tem dificultado o ensino escolar e a aprendizagem do 

educando atualmente? 

(  ) falta de interesse dos alunos (  ) violência escolar 

(  ) a facilidade de acesso dos alunos às tecnologias 

(  ) falta de apoio dos pais   (  ) falta de incentivo da escola 

(  ) outros___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

 

 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DA UEEMB 

RAIMUNDO PEREIRA 

 

Sua participação será decisiva para o êxito deste estudo. Assim sendo, 

agradecemos sua colaboração. 

  

Turma: __________________ 

Idade: ___________________ 

 

1) Você gosta das brincadeiras na escola?  

(  ) sim  (  ) não  (  ) às vezes 

Por quê?____________________________________________________________ 

 

2) Com que frequência você participa de jogos e brincadeiras na escola? 

(  ) 1 vez por semana 

(  ) 2 vezes por semana 

(  ) 2 vezes por mês  

(  ) 1 vez por mês 

(  ) nenhuma 

(  ) Outros __________________________________________________________ 

 

3) Qual a importância que você dá aos jogos e as brincadeiras? 

(  ) Muito importante  (  ) Pouco importante 

(  ) Sem importância 

(  ) Outros __________________________________________________________ 

 

4) Qual a sua brincadeira preferida? 

(  ) vídeo-game   (   ) desenhos animados 

(  ) jogos eletrônicos (   ) jogos e brincadeiras educativas 

 

 


