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Resumo : O presente estudo tem como objetivo principal identificar se os 
educadores reconhecem no ato de brincar indicadores que possibilitam a construção 
de uma aprendizagem significativa. Como também, oferecer subsídios aos 
professores sobre a importância da ludicidade no contexto escolar, para que possa 
incrementar sua prática pedagógica e possivelmente, mudar sua postura frente a 
essa proposta da Inclusão do Brincar na sala de aula. Para tal, foi realizada uma 
pesquisa direcionada a 190 alunos e 19 professores de duas escolas: Escola 
Pública de Ensino Fundamental X e a Escola Privada de Ensino Fundamental Y, 
ambas situadas no município de Cuiabá, Mato Grosso. A análise e interpretação das 
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respostas às questões da entrevista, assim como das observações de situações 
vivenciais no cotidiano da escola, mostrou claramente a adesão maciça à inclusão 
da proposta.  Foi feita uma analogia entre concepções de vinte autores escolhidos, 
sobre a importância do brincar e sua concepção nas escolas pesquisadas. Por esse 
paralelo foi possível perceber o quanto a escola precisa mudar, não só no que se 
refere a uma maior aquisição de referenciais teóricos, mas também e principalmente, 
na alteração de paradigmas, uma vez que há necessidade de professores 
preparados e qualificados, sabendo usar as contribuições que o brincar proporciona 
e utilizá-las de forma planejada para cada objetivo que se deseja atingir. Conclui-se 
que o universo lúdico das crianças pesquisadas é muito diversificado, pois se 
entrelaçam brinquedos e jogos tradicionais com eletrônicos, jogos de faz de conta 
com jogos de regras. Mas detecta-se também que a coletânea de brincadeiras 
aplicadas a essas crianças despertou grande interesse por parte dos alunos e dos 
professores. Foi possível detectar que não basta só reconhecer a importância e o 
lugar do brincar nos anos iniciais do ensino fundamental. É preciso pensar na 
formação continuada e sistemática dos educadores e na integração teórico-prática 
do seu fazer pedagógico, pois se o brincar é livre e espontâneo, a atuação do adulto 
junto à criança precisa ser muito bem fundamentada e preparada. 
 
Palavras-chave : Currículo. Crincar. Aprendizagem significativa. 
 
Abstract : The present study it has as objective main it is to identify if the educators 
recognize in the act to play indicating that they make possible the construction of a 
significant learning. Environment, but also to subside the teacher with the need of 
playfulness in the context of school, so that the teacher may incrementthe 
pedagogical practice and possibily, change the behavior towards this proposal of 
inserting the classroom playing. A research of 190 students and 19 teachers in 2 
different schools was made: The junior high school X and the junior high school Y. 
Both in Cuiaba, the capital of the State of Mato Grosso. The findings and 
interpretations of the answers to the questions in the interview, as well as the 
observation of the situations lived in a daily life of school, showed us a complete 
acceptance of the proposal. An annalogy with conceptions of twenty other chosen 
authors relating to the importance of playing  and the conception of the schools 
researched was made. Due to this we could notice how much the school has to 
change, not only in a larger acquisition of theoretical refferences, but also and mainly, 
in a alteration of the paradigms, once that there is the need of having better prepared 
and qualified teachers who know of the contributions that the playing offers and use 
them in a planned way to each target aimed. We may understand that the playfulness 
universe of the children questioned is very diversified, for there a mix of traditional 
games and toys with electronic ones, make-believe games with ruled games. But we 
also noticed that the collection of games we used with these childres awaken a big 
interest not only in them but also in the teachers. We are conscious that only knowing 
the importance of games and its role in the elementary years is not enough. It is 
make necessary to have a continuous and systematic preparation of the ones in 
charge of education and make the link between the theoretical and practical in the 
pedagogical approach, for the playing is free and espontaneous, but the adult 
performance towards the children must be well fundamented and prepared.   
             
Key words :  Curriculum. Play. Apprenticement  significative. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O lúdico tem contribuído e muito no ensino e aprendizagem das crianças, no 

entanto poucas pesquisas têm sido realizadas como contribuição significativa para o 

processo ensino e aprendizagem. Atualmente já existem preocupações com o uso 

dos multimeios ludo pedagógico para o ensino. A proposta de pesquisa em sua fase 

inicial se utiliza das vertentes epistemológica e metodológica usada por Maluf e 

Oaigen, 2006, em sua pesquisa de mestrado. 

 O conteúdo lúdico inseridos nos cursos tem sido pouco explorado no sentido 

de direcionar a aprendizagem para o ensino. É um assunto que tem levado a ciência 

ir à busca de meios que interaja no ensino e aprendizagem dos jovens e adultos, de 

maneira que facilite a compreensão e assimilação dos assuntos estudados. 

O estudo realizado por Maluf (2006), como dissertação de mestrado na UAA-

Universidad Autônoma de Assunción-PY, serviu de base metodológica para este 

estudo. Acreditamos em Bartholo que afirma:  

  

O lúdico e o criativo são elementos constituintes do homem que conduzem 
o viver para formas mais plenas de realização; são, portanto, indispensáveis 
para uma vida produtiva e saudável, do ponto de vista da autoafirmação do 
homem como sujeito, ser único, singular, mas que prescinde dos outros 
homens para se realizar, como ser social e cultural, formas imanentes à vida 
humana. (BARTHOLO 2001, p. 92). 

 

O uso de brincadeiras permite que os alunos assimilem com maior rapidez o 

assunto abordado, pois, tendo conhecimentos prévios fica mais fácil a 

aprendizagem. Para o uso de multimeios ludopedagógicos sempre se teve em 

mente que seria um privilégio da criança, mas com o passar do tempo se verificou 

que o adulto também tem a necessidade de aprender brincando, pois através dos 

jogos ele vai desenvolver sua capacidade cognitiva. O aluno da EJA muitas vezes 

com os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem não consegue assimilar o 

conteúdo da maneira como é repassado no programa. 

 

Portanto, se a capacidade simbólica faz parte do aparecimento biológico do 
homem, o jogo é de origem sócio cultural e este ocorre quando a ação está 
subordinada ao significado. Preparar-se para atuar sobre o simbolismo é o 
desafio de todos aqueles que atuam sobre o âmbito lúdico, já que a 
representação de papéis enriquece e alavanca os processos de 
desenvolvimento e de aprendizagem humana. (NEGRINE apud SANTOS, 
1997, p. 52). 
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Nesses processos há uma procura constante de alternativas para solucionar o 

desafio que é o de trabalhar o lúdico na Educação Fundamental, na sua formação e 

que o ajude na sua aprendizagem através do que ele já sabe e que torne pessoas 

capazes de produzir conhecimentos, de analisar e avaliar suas práticas e ações. A 

formação inicial para os alunos teve como ponto fundamental o lúdico como 

ferramenta principal, pois através dessa forma de aprender o aluno terá como 

suporte fundamental atingindo seu cognitivo, fazendo com que ele assimile mais 

rápido os jogos ou brincadeiras em um ambiente puro e agradável, organizado  

adequadamente as atividades lúdicas de acordo com a realidade de cada série. 

De acordo com alguns autores: 

. 

[...] as imagens percebidas e interpretadas têm forma singular e 
personalizada. Em outras palavras, podemos dizer a imagem exerce 
influência através de sua dimensão simbólica, ao mesmo tempo em que 
mantém vínculo com uma ação interiorizada baseada no ritmo evolutivo dos 
processos cognitivos, e se relaciona com a imagem e o imaginário. 
(PORTAL; AZEVEDO; SOUZA, 1994, p. 9). 

 

O estudo, realizado por Maluf (2006), teve por características os seguintes 

aspectos: o problema da pesquisa analisou os indicadores ligados à aprendizagem 

significativa que são detectados pelos educadores no ato de brincar nos anos iniciais 

do ensino fundamental possibilitando a construção de uma aprendizagem 

significativa para os educandos.   

Como hipótese norteadora desta pesquisa, partiu-se do pressuposto de que 

brincar é de suma importância para o desenvolvimento humano, possibilitando ao 

educador detectar indicadores nas práticas educativas com os educandos, que 

validam o ato de brincar como uma ferramenta para a aprendizagem significativa.  

O objetivo geral proposto foi identificar se os educadores reconhecem no ato 

de brincar indicadores que possibilitam a construção de uma aprendizagem 

significativa.  

 
Se eu tivesse que reduzir toda psicologia educacional a um único princípio, 
diria isto: O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é 
aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso 
os seus ensinamentos. (AUSUBEL, 1978) 

 

 O estudo realizado teoricamente em seu inicio mostrou muitos aspectos de 

estudiosos que mostram a importância do uso de multimeios ludo pedagógicos para 

uma aprendizagem significativa. O que tem que ser feito é uma atividade que venha 



SANTOS, J. R.; RODRIGUES, M. M. S. ASSIS, K. C. Indicadores lúdicos nas práticas educativas: 
uma tecnologia lúdica para a aprendizagem significativa. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade 
e Negócios , Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 125-135, out. 2018. 
 

129 

de encontro com a realidade dos alunos. Cada professor tem que planejar os jogos 

lúdicos de acordo com a disciplina que será ministrada, de forma com que ele não 

ultrapasse o tempo de execução da atividade  surtindo assim o efeito desejado. 

Para reafirmar Fumagalli diz que: 

 

Crianças, jovens e adultos construímos, na nossa prática social cotidiana, 
um conhecimento do mundo que nos cerca. Esse conhecimento cotidiano 
ou do senso comum permite nos interagir de uma forma bastante eficiente 
com nossa realidade natural e social. (FUMAGALLI, 1998, p. 17). 

 

Os alunos em sua maiorias, necessitam serem estimulados para dar 

continuidade aos seus estudos, a forma lúdica (jogos e brincadeiras) de 

aprendizagem fará com que ele descubra que também se aprende  com objetos que 

muitas vezes ele próprio não acreditava ter um significado para a aprendizagem 

escolar. 

                 
O adulto que volta a jogar (brincar) não se torna criança como se costuma 
dizer, mas vivencia sensações de prazer que desbloqueiam suas 
resistências. Neste sentido, suas expressões estão mito mais a serviço do 
inconsciente. (NEGRINE apud SANTOS, 1997, p. 91). 

 

É preciso rever a prática pedagógica dos docentes. Será que eles estão 

preparados para trabalhar com o lúdico em período reduzido de aula, sabendo que é 

necessário e imprescindível que os professores estejam integrados nesse processo, 

incluindo as alternativas oriundas das mídias eletrônicas. Não pretendemos 

estabelecer regras, pois o mesmo não é unilateral em relação ao lúdico. 

 

O instinto, bem como todas as outras formas de conduta, surgiu da 
adaptação ao meio, mas, como os instintos representam formas de 
adaptação muito antigas, é lógico que, com a mudança do meio, essas 
formas de adaptação tenham se tornado inadequadas, então, a educação é 
que terá de eliminar essa falta de harmonia e fazer com que os instintos 
novamente entrem em concordância com as condições do meio. Toda a 
cultura humana relativa ao próprio homem e ao seu comportamento não 
passa instinto dessa adaptação do ao ambiente. (VIGOTSKI, 2003, p. 92). 

 

Multimeios ludo pedagógicos possibilitam que alunos que geralmente chegam 

desgastado do seu dia de trabalho, cansados e cheios de preocupações da vida 

cotidiana não pode chegar na sala de aula e encontrar um professor totalmente 

tradicional que só aplica o conteúdo que consta  nos programas de ensino, é 

necessário que ele encontre um ambiente, tranquilo, descontraído e favorável a sua 

aprendizagem. 
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Crianças, jovens e adultos constroem na nossa prática social cotidiana, um 
conhecimento do mundo que nos cerca. Esse conhecimento cotidiano ou do 
senso comum permite nos interagir de uma forma bastante eficiente com 
nossa realidade natural e social. (FUMAGALLI, 1998, p.17). 

 

A maioria dos educadores tem a visão de que o brincar não pode integrar-se 

às atividades educativas, ocupa lugar fora da sala, não sendo sua tarefa interagir 

com a criança por meio da brincadeira, do jogo e da confecção de brinquedo; cabe 

mesmo ao professor de Educação Física esse papel.  

As razões da dicotomia entre o educar e o brincar indicam as dificuldades 

enfrentadas pelos educadores de compreender o lúdico. Acredita-se que o brincar, 

entendido como linguagem, é uma possibilidade rica e única que a infância oferece 

para que o ser humano descubra meios de integrar-se ao grupo com o qual convive 

e desenvolver sua identidade pessoal e cultural.  

O processo de associação de informações inter-relacionadas é que se 

denomina aprendizagem significativa. Segundo Ausubel (1978, p. 156): “Quanto 

mais relações os educandos construírem entre aquilo que já sabem e os novos 

conteúdos que lhes são apresentados, mais significativa será a aprendizagem”. 

Ausubel (1978) acredita que o educando relaciona uma nova atividade com algum 

aspecto já existente na sua estrutura cognitiva e que seja relevante para o jogo ou a 

brincadeira que pretende aprender. A nova atividade chega à memória e estabelece 

novas conexões com os dados que ali estão armazenados mediante aprendizagens 

prévias. 

A atividade (o jogo ou a brincadeira) a ser aprendida precisa fazer algum 

sentido para o educando. Isto acontece quando a nova atividade “ancora-se”  nos 

conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do educando. Quando a 

atividade a ser aprendida não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que 

Ausubel chamou de aprendizagem mecânica (“rote learning”). Ou seja, isto ocorre 

quando as novas atividades são aprendidas sem interagirem com conceitos 

relevantes existentes na estrutura cognitiva. 

 Segundo Ausubel (1978, p. 157) para haver aprendizagem significativa é 

preciso haver duas condições: 
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a) o educando precisa ter uma disposição para aprender: se o educando 
quiser memorizar a atividade arbitrariamente e literalmente, então a 
aprendizagem será mecânica; 
b) a atividade a ser aprendida tem que ser potencialmente significativa: 
significado lógico e significado psicológico. Logicamente o significado 
depende somente da natureza da atividade, e o significado psicológico é 
uma experiência que cada educando tem. Cada educando faz uma filtragem 
das atividades que têm significado ou não para si próprio.  

 

Ausubel (1978) se preocupa mais no processo de instrução com a 

apresentação do ato de brincar com sentido, do que com os processos cognitivos do 

educando; afirma que a aprendizagem no ato de brincar não necessita 

necessariamente da motivação. Ela ocorre por si só. Para ele, quando se aprende 

algo, há uma satisfação inicial que estimula que o ato de brincar continue se 

desenvolvendo. O aspecto cognitivo é a sua maior preocupação. A motivação para 

ele é a própria aprendizagem no momento em que o educando conhece os objetivos 

da atividade, que devem ser claros e relacionados com o imediato.  

 

2 CARACTERIZANDO A METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 A pesquisa foi de cunho qualitativo, experimental de caráter socializador. 

Utilizou-se de métodos analíticos (processo que fornece uma evidência 

documentada através de estudos), empíricos (baseado na experiência e na 

observação) e interpretativos (identificar os fundamentos e subsídios que se prestam 

para provar, retificar ou negar uma proposição do assunto que se está pesquisando). 

A pesquisa usou como amostra crianças dos anos iniciais do ensino fundamental 

com idade de 7 a 12 anos, tendo como objeto de estudo avaliar o ato de brincar nos 

anos iniciais do ensino fundamental como uma ferramenta para a aprendizagem 

significativa. Foram escolhidas as duas escolas do ensino fundamental Cuiabá- MT, 

nas quais seria feita a pesquisa, sendo uma escola pública, a Escola Estadual X 

(nome fictício) e a escola de 1º privada Y (nome fictício), conta com 337 alunos nos 

anos iniciais.A escolha deu-se pelo fato de possuírem realidades sócio-econômicas 

bastante diferentes.  

Para os educadores e educandos foi aplicado um instrumento aberto 

buscando identificar a as opiniões sobre os indicadores selecionados. Aplicou-se o 

instrumento para um total de 190 educandos dos anos iniciais do ensino 

fundamental, sendo escolhidos aleatoriamente 10 alunos de cada turma, e os 19 
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educadores envolvidos nas turmas pesquisadas, sendo os registros feitos in loco 

durante as brincadeiras, registrando as opiniões dos envolvidos e também as 

observações feitas. 

 

3 ANALISANDO RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUINDO PARCIA LMENTE 

 

           Neste artigo vamos apenas discutir os principais indicadores e justificativas 

detectadas nas práticas educativas sobre a validade do ato de brincar como 

ferramenta para a aprendizagem significativa, conforme dados coletados por Maluf 

(2006). 

Os indicadores destacados possibilitaram aos educadores refletirem sobre o 

conhecimento que possuem sobre a relação entre o ato de brincar e a 

aprendizagem.   Perceberam que no ato de brincar o educando não só incorpora 

regras socialmente estabelecidas, mas também cria possibilidades de significados e 

desenvolve conceitos que justifica a adoção do brincar como aliado importante nas 

práticas pedagógicas, viabilizando a construção do conhecimento de forma 

interessante, significativa e prazerosa, garantindo nos educandos a motivação 

intrínseca necessária para uma boa aprendizagem.  

 A matriz (quadro 1) a seguir analisada apresenta os principais indicadores 

detectados pelos educadores durante as brincadeiras e jogos desenvolvidos com os 

educandos que validam o ato de brincar e que possibilitam sua utilização para 

construção da aprendizagem significativa. No quadro a seguir os resultados foram 

organizados de forma a propiciar uma visão ampla e significativa dos dados 

coletados durante uma das fases de campo. 
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Quadro1: Principais indicadores e justificativas detectados nas práticas educativas 
sobre a validade do ato de brincar como ferramenta para a aprendizagem 

significativa 
Indicadores Justificativas 

a) Desenvolvimento da 
criatividade 

Oportuniza a criança para que libere sua 
capacidade de criar e reinventar o mundo, 
podendo explorar seus próprios limites. 

b) Desenvolvimento da 
expressão corporal e 
habilidades motoras. 

Desenvolve a saúde em especial a do físico, 
capacita a criança para a espontaneidade nas 
manifestações corporais e para aquisição de 
habilidades motoras, promovendo mudanças 
significativas na forma de pensar e experimentar 
a realidade.  

c) Desenvolvimento da 
socialização. 

Todas pessoas necessitam aperfeiçoar sua forma 
de se comunicar e de se relacionar. Brincar atua 
como um instrumento valioso; ele é a própria 
comunicação da criança, pois permite abrir 
possibilidades de distinção entre diferentes tipos 
de comunicação: reais e imaginários, como 
também facilita a sua interação com outras 
pessoas. 

d) Desenvolvimento da atenção 
e rapidez de reação. 

Ao brincar a criança desenvolve muitos 
estímulos,  possibilitando estimular sua atenção e 
rapidez de reação. 

e) Desenvolvimento de noções 
de valores 

Um ambiente de grande ludicidade e afeto são 
uma forma concreta para a transmissão de 
valores importantes para a formação da criança, 
como: autodescoberta, autoconfiança, senso 
crítico, auto estima entre outros.  

f) Desenvolvimento da 
coordenação motora. 

Através dos gestos que os educandos realizam 
nas atividades lúdicas, possibilitam aprimorar e 
desenvolver a sua coordenação. 

g) Desenvolvimento da 
iniciativa. 

Ao participarem de brincadeiras e jogos, os 
educandos em algumas situações são 
estimulados a terem iniciativas, é esta é uma 
ferramenta para o seu aprendizado. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

As brincadeiras e jogos, enquanto atividades lúdicas, permeiam formas de 

expressões dos educandos, diversas reações puderam ser vistas: comportamental-

motoras, afetivas, cognitivas e sociais, que se constituem em indicadores que 

contribuem para a construção de aprendizagem significativa. 

Os indicadores destacados possibilitaram aos educadores refletirem sobre o 

conhecimento que possuem sobre a relação entre o ato de brincar e a 

aprendizagem.   Perceberam que no ato de brincar o educando não só incorpora 
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regras socialmente estabelecidas, mas também cria possibilidades de significados e 

desenvolve conceitos que justifica a adoção do brincar como aliado importante nas 

práticas pedagógicas, viabilizando a construção do conhecimento de forma 

interessante, significativa e prazerosa, garantindo nos educandos a motivação 

intrínseca necessária para uma boa aprendizagem.  

A busca do conhecimento torna-se prazerosa quando o educando aprende 

brincando. Comprovou-se que é possível através do ato de brincar formar indivíduos 

com autonomia, motivados para muitos interesses e novos saberes, com capacidade 

de aprender muito mais rápido. Para isto basta acreditar e inserir o brincar nas 

práticas pedagógicas dos anos iniciais do ensino fundamental, pois estaremos 

fazendo dele uma ferramenta para aprendizagem significativa. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarem as situações vivenciadas pelos educandos durante as 

brincadeiras e jogos desenvolvidos, os educadores perceberam indicadores que 

possibilitam a construção de aprendizagem significativa e também reconheceram o 

valor das vivências lúdicas entre os educandos e educadores pela utilização do 

brincar. Vale salientar que todas as atividades aplicadas foram bem aceitas tanto 

pelos educandos como pelos educadores e que durante as atividades aplicadas aos 

educandos, os mesmos demonstraram interesse e valorizaram os materiais 

utilizados nas brincadeiras e jogos, pois estes não são suficientemente explorados 

em suas práticas educativas. 

Os educadores, após conversas informais, durante as visitas nas duas 

escolas da amostra, responderam um questionário com 8 perguntas objetivas, com o 

objetivo de perceberem o valor do brincar e a utilização do mesmo como uma 

ferramenta para a aprendizagem significativa. O que se observou nas duas escolas 

pesquisadas é que a maioria dos educadores direciona o brincar dos educandos, 

enquanto que alguns deixam os educandos brincarem espontaneamente e que nem 

sempre possibilitam a realização do brincar em diferentes ambientes.  
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