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A
Resu
umo
O esstudo aqui apresentado
a
o é o resultaado de umaa parceria entre
e
o Programa de Extensão
E
Centtro de Estud
do sobre Ludicidade e Lazer
L
(CEL
LULA), da Universidad
U
de Federal do
d Ceará
(UFC
C), com a escola
e
estaddual Adahill Barreto Cavalcante,
C
de Ensino Médio. O objetivo
dessee trabalho foi verificcar a relev
vância da criação
c
de um Laborratório de Jogos e
Brinqquedos (LJB
B) em umaa escola púbblica. A invvestigação foi de carátter qualitatiivo e do
tipo estudo de caso (DIE
EHL; TATIM
M, 2004).A
Alguns resuultados connstatados fooram: os
benefícios dos jogos e brinnquedos no olhar do diiscente, doccentes e núccleo gestor;; criação
e
to dos proffessores de diversas
do accervo lúdico nas aulass de educaçção física; envolviment
áreass de conheccimento; esttruturação e organizaçãão do Labooratório de Jogos
J
e Briinquedos
na esscola. Conccluímos quee o LJB é um
u espaço educativo,
e
f
formativo
e de lazer para
p
toda
comuunidade esccolar.
nsino Médioo.
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GA
AMES AND
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ABORATO
ORY: AN ALTERNA
A
ATIVE IN THE
T
TRAIINING
OF TEAC
CHERS PL
LAYFUL IN
N PUBLIC
C SCHOOL
LS
Absttract
The study preseented here is the resuult of a parrtnership beetween the Outreach Program
P
o Playfulnness and Leeisure (CEL
LULA), Unniversidade Federal do
d Ceará
Studyy Center on
(UFC
C), with thee state schoool Adahil Barreto
B
Cavvalcante, Middle
M
Schoool. The aim
m of this
studyy was to veerify the im
mportance off creating a Games an
nd Toys Labboratory (L
LJB) at a
publiic school. The
T researchh was qualittative and thhe study typ
pe of case (DIEHL;
(
TA
AHTIM,
20044). Some reesults were noted: the benefits off games andd toys in thhe eyes of students,
s
teachhers and co
ore manageer; creationn of playfuul acquis in
n physical education classes;
invollvement of teachers from differen
nt areas of knowledge;; structure and
a organizzation of
the G
Games and Toys Labooratory at scchool. We conclude th
hat the LJB
B is an educcational,
trainiing and leissure for the whole schoool communnity space.
Keyw
words: Labooratory. Teaachers. Stud
dents. Gamees. High Schhool.
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INTR
RODUÇÃO
O

A educação, atualmeente, passaa por inúmeeros desafio
os e que por
p sua vezz, foram
firmaando-se ao
o longo daa história. Essa sofrreu e aindda sofre innfluências de seus
repreesentantes e principalm
mente do momento histórico ao quual está insserida. Assim, tanto
os doocentes com
mo os disceentes acabam
m sendo refflexos destee processo. Podemos observar,
o
que cada vez mais
m
criançças e adoleescentes das populaçõ
ões de baixxa renda, por já se
m situações problemátic
p
cas, herdeiraas de uma carência
c
soccial de seus próprios
encontrarem em
físico e
m
elevaddos de deseequilíbrio intelectual,
i
familliares, posssuem índicees muito mais
sociaal. Sendo asssim, apreseentam uma carga
c
maiorr de frustraçções, ansieddades e violêências.
As escolas públicas brasileiras,
b
no momennto atual, sãão constituídas por aluunos, em
sua m
maioria, quue se apreseentam num
ma situação financeira desfavoreccida, pertencentes a
bairrros marginaalizados. Seus
S
alunoss estão em
m situação de vulnerrabilidade social e
desprrovidas de muitos
m
direeitos como, lazer, saúdee, liberdadee, dentre ouutros. Tudo interfere
de foorma signifficativa nas relações e em especiial no proceesso ensino
o-aprendizaggem dos
mesm
mos. A dessmotivação, por exemp
plo, é um dos fatoress que se appresenta com
mo uma
“doença” que está
e
tomanddo proporçções assustaadoras denttro do âmbbito escolarr, o que
resullta nos altoss índices de evasão escoolar.
O tema esscolhido parra esta investigação, ceentra olharees nas ativid
dades desenvvolvidas
por uum Laborattório de Joggos e Brinqquedos, perttencente a escola
e
estad
dual Adahill Barreto
Cavaalcante, resiidente no município
m
doo Maracanaaú. Buscam
mos assim, desmistifica
d
ar que as
práticcas pedagógicas devam
m seguir um
ma sequênccia lógica em
m que o coonhecimentoo devem
ser aadquiridos numa
n
estruutura educaccional baseada em méétodos tradiicionais. Coom isso,
desejjamos enco
ontrar saberres pedagóg
gicos e diddáticos que fundamenttarão possibbilidades
futurras, que aten
ndam tanto os anseios do núcleo gestor,
g
dos docentes e principalm
mente dos
disceentes que deevem ser prootagônicos em todo proocesso educcativo.
Os docenttes devem ser os ‘dettentores do conhecimeento’ e de forma
f
signiificativa,
atratiiva e conteextualizada,, devem disseminá-lo aos alunoss, para quee os envolvvidos no
proceesso educattivo, consiggam ressignnificar e proomover o prrocesso de assimilaçãoo, pois é
algo relevante para
p
seu desenvolvimeento intelecttual, físico e até mesm
mo moral. Mas
M será
que a criação de um Laaboratório de
d Jogos e Brinquedos na escoola Adahil Barreto
m alunos do
d Ensino Médio, poode ser um
ma ferramennta pedagóógica no
Cavaalcante, com
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proceesso de enssino-aprendiizagem paraa todas as disciplinas
d
pertencente
p
s a grade cuurricular
da escola? Tom
mando com
m base nestaa problemáática foram estabeleciddos os objeetivos, a
o recursos que
q norteiam
m a presentee investigaçção.
metoodologia e os
1. JU
USTIFICA
ATIVA

Uma das maiores
m
discussões enttre os docenntes foca olhhares a bataalha dos proofessores
contrra a desvalorização prrofissional, não só no aspecto saalarial, mas por um ennsino de
qualiidade e quee resultem em
e ações co
oncretas quee diminuam
m o fosso enntre os disceentes e o
desejjo de absoorver o connhecimentoo. Muitos professores
p
s alegam, na
n atualidaade, que
conseeguir exerccer apenas as atividaades que estão
e
relacionadas co
om sua habbilitação
acadêêmica, ser professor, é quase im
mpossível, pois acabaam exercen
ndo outras funções,
comoo: a de connselheiro, psicólogo,
p
a
assistente
social e até mesmo doos pais doss alunos,
deixaando assim em segundoo plano os conteúdos.
c
Outro prroblema enfatizado enntre os proffessores é a falta de innteresse dos alunos
peloss estudos. Percebe-see que a esstrutura eduucacional estar
e
fundaamentada em
m aulas
tradiccionais, ondde as práticas da maiorria dos doceentes promo
ovem um ceerto tipo de repulsa,
por pparte dos aluunos, para com
c
a monóótona transm
missão de coonteúdo.
A Pedagogia
P
do Discurso naa escola – qu
ue acredita seer possível traansmitir o
conhhecimento, co
om ênfase na dimensão verrbal do professor – tem see revelado
discente, seja pela insatissfação nas
inaddequado, seja pela baixa aprendizagem
a
relaçções entre os agentes pedaagógicos. A faalência desse modelo é corrroborada,
aindda, pelas desccobertas, oriuundas de difeerentes áreas da Ciência, quanto à
orgaanização do Homem,
H
um seer relacional, interna e exteernamente. (BARGUIL;
POR
RTO; RIBEIR
RO, 2015, p. 222)

q a educaação merecee um olhar diferenciaddo, para quee a práxis educativa
Entender que
possaa ocorrer de
d forma fiddedigna denntro da escoola, é perceeber que neecessitamos urgente
acom
mpanhar a evolução
e
social. Só asssim, atravéss de práticaas “inovadorras”, constrruiremos
possiibilidades que
q
auxilieem todo o processo educacionaal de uma escola. O avanço
tecnoológico, poor exemploo, tem acontecido nos
n
últimos anos dee forma acelerada
a
dificuultando asssim, a modeernização dos
d próprioss docentes. As graduaações, por exemplo,
e
contiinuam conteeudistas e pouco
p
apressentam açõões que possibilitam modificar
m
a ddidática,
dos ffuturos educcadores, frente aos avan
nços tecnológicos.
Ao contráário desses, os discentes, quase já nascem utillizando os aplicativos
a
e quanto
mais se apropriaam desta teccnologia maais aumentaam o desejoo de aprendeer. Causanddo assim,
uma deficiênciaa na aprenddizagem, po
ois os alunoos não consseguem maiis assimilarr aulas e
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conteeúdos arcaicos e descoontextualizaados de sua realidade. Contextualizar os contteúdos é
prom
mover uma aprendizage
a
em significaativa na vidda dos alunoos. É fazê-llos entenderr onde o
conhhecimento pode
p
ter suua aplicabiliidade e quaais os verddadeiros bennefícios alccançados
para sua rotina diária.
d
Potencializar ou até mesmo innovar nas ppráticas ped
dagógicas dos
d professsores do
n
pensaamento já faz algum
m tempo.
Ensinno Médio é um desejo que peermeiam nosso
Conhhecendo um
m pouco daa realidade das escolaas públicas,, atualmentte, percebem
mos que
existte uma defassagem no processo
p
de ensino-apreendizagem.A
Assim, surgge a necessidade em
elaboorar um trab
balho que oportunize
o
u
uma
ressignnificação noo processo educativo,
e
p
para
que
os diiscentes e docentes,
d
doo Ensino Méédio de escoolas públicaas, consigam
m de forma lúdica e
prazeerosa alcan
nçar seus objetivos,
o
que
q é o dee adquirir o conhecim
mento a paartir dos
conteeúdos de caada disciplinna educacion
nal.
2. O
OBJETIVOS DO ESTU
UDO
3.1 O
Objetivo Geeral:
Investigarr a relevânccia da criaçãão de um Laboratório
L
de Jogos e Brinquedoos (LJB)
interddisciplinar, na escola pública
p
Adaahil Barreto Cavalcantee, para três grupos
g
perteencentes
a com
munidade esscolar.
3.2 O
Objetivos Esspecíficos:


Identificcar se os discentes acredditam que é possível addquirir o coonhecimentoo através
em sua
de práticcas educativvas que utiilizam os joogos, comoo recurso pedagógico,
p
rotina esscolar;



Constataar se os doccentes senteem-se segurros em utiliizar os jogo
os como ferrramenta
pedagóg
gica no processo de assiimilação doos conteúdos curriculares;



Verificarr se existe o interessee do núcleoo gestor, em
m apoiar ass atividadess lúdicas
desempeenhada pelo LJB para atender
a
os annseios da coomunidade escolar.

3. M
MARCO TE
EÓRICO DO
D ESTUD
DO
4.1 E
Escolas púb
blicas: entre o real e o ideal
Ao pensarrmos na esccola públicca nos remeetemos a alguns 15 annos atrás quuando os
pais que pagavaam mensaliddades elevaadas em esccola particullar, faziam medo à seuus filhos,
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dizenndo que se eles
e não passassem de ano iriam estudar
e
em escolas púbblicas. Com
m isso, os
filhos logo trataavam de esttudar. Mas de onde veem tantos receios
r
em estudar em
m escolas
e
públiicas? Será que a escoola pública nunca foi consideradaa uma referrência na educação
brasiileira? A paartir dessas indagaçõees é que iniiciamos um
ma discussãoo sobre o perfil
p
de
escolla pública que
q idealizam
mos em dettrimento a reealidade quue encontram
mos atualmeente.
Começareemos dialoggando sobree a escola real.
r
São In
nstituições compostas por um
públiico alvo, em
e sua maaioria, com
m baixas coondições fiinanceiras, e que aprresentam
dificuuldades paara assimilaar o conheecimento trransmitido. Dotadas de
d espaçoss físicos
sucatteados, poiss apresentam
m baixo orççamento parra sua manuutenção, o que
q acarretaa na falta
de attratividade, em permaanecer em seus
s
espaçoos, por todoos que com
mpõem com
munidade
escollar. Já os do
ocentes, sãoo profissionnais, que caarregam um
m sentimento
o de desvalorização
de ssuas funçõões, seja por
p
receberrem salárioos inferiorres, atribuíídos as attividades
desem
mpenhadas ou porquee muitos culpa-os pello fracassoo escolar. E com relaação aos
alunoos, em sua maioria, esstão na escoola só para concluir oss estudos, pois muitas vezes se
depaaram em situuações desaafiadoras, que
q os estuddos proporcionam, e accabam achaando que
‘dar muito trabaalho’ estudaar e por isso, desejam loogo adentrar no mercad
do do traballho.
A escola idealizadaa por muitoos, que coompõem a comunidadde escolar, é uma
a
de práticas
Instittuição de Ensino quue possibiliita adquirir o conheecimento através
‘inovvadoras’, que
q
se modderniza a cada
c
dia, de
d acordo com as mudanças
m
sociais e
princcipalmente com os avaanços tecnoológicos. Asssim, os coonteúdos addquiridos deevem ser
repasssados de forma atraativa e con
ntextualizadoos, para quue possam fazer senttido aos
disceentes. Para Almeida:
A
Educcar não se lim
mita a repassarr informaçõess ou mostrar apenas
a
um cam
minho que
o proofessor considdera o mais coorreto, mas é ajudar
a
a pessooa a tomar a coonsciência
de si mesma, dos outro e da soociedade. É acceitar-se comoo pessoa e sabber aceitar
os outros.
o
É ofereecer várias ferramentas parra que a pessooa possa escoolher entre
muittos caminhos, aquele que for compatívvel com seuss valores, suaa visão de
munndo e com as circunstâncias
c
s adversas quee cada um irá encontrar (AL
LMEIDA,
20144, p.22).

Acreditaamos que uma
u
metodoologia não anula a ouutra, mas ass pessoas precisam
p
conhhecer e expeerimentar todas as possibilidades, para
p que com o tempo possam serr capazes
de faazer suas próprias
p
esccolhas. No livro Brinccar, amar e viver no ano
a de 2014, Porto
enfattiza a relevâância da criaatividade naa formação do educadoor:
Paraa que os doceentes possam
m desenvolver teoria críticaas e lúdicas na
n prática
pedaagógica, é neccessário, sobreetudo, que sejaam ativos e crriativos. Para que sejam
ativoos e criativoss em suas saalas de aula é preciso quee se sintam capazes e
queiiram agir e criiar com autonoomia (PORTO
O, 2014, p.143
3)
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A ludiciddade semprre aparece ligada
l
as prráticas pedaagógicas quue utilizam os jogos
comoo ferramentta educativa, mas nãoo podemos esquecer que
q tal term
mo refere-see a algo
intrínnseco da peessoa. É como ela sennte-se diantee de determ
minadas ativ
vidades, tidaas como
lúdiccas. Na verdade, se o professor tiver
t
aversãão ao conheecimento ad
dquirido atrravés de
práticcas inovado
oras e tam
mbém não vivenciá-las
v
s antes de sua utilizaçção para coom seus
alunoos pode estaar prestes a perceber quue realmentte fez uma escolha
e
da profissão
p
e nunca
n
se
sentirá realizadoo profissionnalmente. Contudo,
C
o professor
p
deve sempree ter o bom
m-senso e
ser sensível em sua autoavvaliação, parra que posssa criar estraatégias que fomentem a práxis
mento adquirido em suaa formação acadêmica deve estar atrelada
educativa, pois o conhecim
a rotiina escolar e social de seus alunoss.

4.2 A
Aprendizaggem significcativa atravvés da ludicidade dos jogos interrdisciplinarres

A rotina escolar aprresenta umaa rotatividadde de ações intensas, accarretando em
e ações
isolaadas, muitass vezes, poor parte dee alguma área
á
do connhecimento ou pelas próprias
disciplinas. Buscamos encoontrar, com este projetoo, ações rellevantes quee unam trêss termos:
a luudicidade, os jogos e a interddisciplinarieedade, com
m o intuito
o de prom
mover a
aprenndizagem dos
d alunos de forma fidedigna para alcan
nçar os objetivos prevviamente
estipulados. Em
m seu artigo publicado,
p
n revista Entreideias
na
E
, Luckesi
L
afirrma:
Duraante os anos que trabalheii com atividaades lúdicas na
n Pós- Gradduação em
Educcação, FACE
ED/UFBA (19992-2006), em
m meus estudos, fui comprreendendo
que a ludicidadee é um estaddo interno ao
o sujeito, ainnda que as atividades,
a
denoominadas com
mo lúdicas, seejam externas,, observáveis e possam serr descritas
por observadoress, tais como os didatas, os
o historiadorres, os socióllogos... A
expeeriência lúdica (= ludicidadde), que é um
ma experiênciaa interna ao sujeito,
s
só
podee ser percebidda e expressa pelo sujeito que
q a vivenciia (LUCKESII, 2014. p.
17).

A ludicidaade, de umaa forma geraal, é vinculaada a toda e qualquer tiipo de atividdade que
possiibilita aleggria, contenntamento e diversão. Com relaação a intterdisciplinaariedade,
entenndemos com
mo um terrmo, bastannte disseminnado atualm
mente, quee busca integrar as
disciplinas esco
olares, atraavés de ações
a
colettivas que favorecem a unificaação do
mento. Já oss termos joogo, brinqu
uedo e brinncadeira,
conhhecimento e não seu fraccionam
possuuem caractterísticas prróprias e ao
a mesmo tempo
t
acab
bam por see complemeentarem.
Muittos autores chegam
c
atéé a utilizá-loos como sinnônimos. Ao
o jogar a criiança destinna-se em
conseeguir desveendar os segredos perttencentes aoo “mundo”” dos adultoos, que lhe cercam.
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Para que a mesm
ma possa see expressar de forma siignificativa faz-se neceessário obseervarmos
o esppaço e os materiais lúúdicos que são utilizaados, pois quanto
q
maiis diversos é o seu
reperrtório lúdicoo, mais rápiido alcançarrá seu desennvolvimentoo.
Por muito tempo o joogo foi conssiderado coomo algo dissociado daa aprendizaggem. Ao
jogarr os alunos devem deseenvolver a ação,
a
depoiis refletir soobre a mesm
ma e posteriiormente
modiificá-la, poiis mostrará o verdadeiiro sentido que cada aluno
a
consttruirá para si e não
jogarr por jogar. Quando questionamo
q
os os alunoss durante um
ma aula de educação física,
f
do
ensinno médio, sobre
s
quais jogos lúdiccos vivenciaaram em suuas férias, percebemos
p
que três
fatorres, de acorrdo com seus depoim
mentos, foraam eficazes para quee tal momeento não
ocorrressem: o preconceitto: pois acreditam
a
q
que
são attividades que
q
só poddem ser
desennvolvida naa infância, já que quem a utilizza é motivo
o de chaco
ota para oss demais
coleggas; a tecno
ologia: que tem proporrcionado moomentos “isolados”, on
nde os alunoos acham
bem mais atrativos converrsar ou até mesmo
m
exppor sua vidaa pessoal attravés de coonversas
inforrmais com pessoas que
q
em muitas
m
vezess nem connhecem; e a violênccia: que
propoorciona praaticamente uma
u
“cadeiaa domiciliarr”. As pessoas estão am
medrontadaas e com
receiio de aprop
priar-se dos espaços púúblicos, poiis a qualqueer momentoo pode ser atingido
por uuma bala peerdida ou atéé mesmo seer assaltado. Desta foorma, eis que
q
surge a escola
comoo este tão allmejado esppaço de conv
vivência e de
d troca de experiênciaas.
Acreditam
mos, que ao
a utilizar os espaçoss físicos das
d escolass na promooção de
mom
mentos signiificativos através
a
da ludicidade
l
dos jogos interdiscipllinares, estaamos no
camiinho certo para
p facilitarr o processo
o de ensino--aprendizag
gem.

4. M
MARCO ME
ETODOLÓ
ÓGICO DO
O ESTUDO
O
O Laboraatório de Joogos e Briinquedos (L
LJB) da esscola estadu
ual Adahil Barreto
Cavaalcante atuaalmente dessenvolve a metodologia
m
a ludiformee como: meeta coletivaa comum
da coomunidade escolar, innterdependêência positivva de consstrução coleetiva, atelieer lúdico
(consstruindo e aprendenndo), vivênncias lúdiccas criativvas, oficinaas pedagógicas e
experimentação de jogos e brinqueddos, com o intuito de promover momentos onde a
ludiccidade prevvalece de forma possitiva princcipalmente nas áreas de conheecimento
especcífico. O LJB
L apresennta um sisteema de cattalogação e divide-se em dois blocos: 1)
s, códigos e suas tecnoologias, Ciêências da
Jogos para as árreas de conhhecimento (Linguagen
(
naturreza, Matem
mática e suaas tecnologias e Ciênciaas humanass e suas tecnnologias) e 2) Jogos
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para desenvolveer os Temass Transversaais dentro da escola. Com
C
os segu
uintes subittens para
cada bloco: jogoos para coopperar, jogoss para incluiir e jogos paara tecnologgias digitaiss.
A propostta do estuddo foi conh
hecer os reesultados enncontrados na primeirra etapa,
compposta por trrês fases, de
d implantaçção do labooratório num
ma escola pública.
p
A Primeira
P
Etapaa (Conheceendo a propoosta): Mom
mento em quue os envolvvidos no prrocesso conheceram
a prooposta do Laaboratório de
d Jogos e Brinquedos
B
(LJB) Adahhil Barreto Cavalcantee, através
das ffases: FASE
E 1: Conheccendo a reallidade – apllicabilidade das pesquissas; FASE 2:
2 Visita
ao prrojeto LAB
BRINJO; FA
ASE 3: Lannçamento do
d projeto à escola, attravés de vivências
v
lúdiccas.
A investig
gação foi dee caráter qu
ualitativo e do tipo estuudo de caso
o (DIEHL; T
TATIM,
20044).Para este estudo utiliizamos as seeguintes téccnicas, para a construçãão das inforrmações:
questtionário e produção de imagens footográficas.
5. R
RESULTAD
DOS E LIM
MITAÇÕES
S DO ESTU
UDO
Durante o segundo semestre do
d ano de 2014 finaalizamos a primeira etapa
e
da
implaantação do LJB e os reesultados fooram bem reelevantes, pois tivemoss uma boa aceitação
a
por pparte da com
munidade eescolar. A primeira
p
fasse, fundameentou-se naa aplicabiliddade dos
questtionários e foi uma análise de connteúdo (tem
mática), que utilizou mais de uma unidade
de rregistro parra cada inddivíduo, reesultando em
e três gráficos, com
m suas resspectivas
perguuntas.
d discentes sobre a reelevância daa criação doo LJB da
O gráfico 1 representta o olhar dos
escolla Adahil Barreto
B
Cavvalcante. A primeira ppergunta (p1
1) refere-se ao que se entende
sobree o conceito
o de jogo; a segunda pergunta
p
(p2) mencionna o que elees jogam; a terceira
perguunta (p3) aborda
a
porqque eles dessejam que seus
s
docenttes ensinem
m conteúdoss através
dos jjogos; já a quarta perggunta (p4) indaga se os
o mesmo conhecem algum doceente que
utilizza em suass aulas os jogos;
j
e a última perrgunta (p5) mostra se eles acredditam na
relevvância da criação de um
m laboratório de jogos, para aprenddizagem, em
m sua escolaa.
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Grááfico 1: Respoostas dos discentes, por cateegorias.

Fonte: Autoress do estudo (20014)

ostra que os
o discentes, em sua maioria deesejam a
Os resultaados do grááfico 1, mo
criaçção do laborratório, com
m o intuito de
d dinamizaar mais as aulas,
a
o que para eles faacilitaria
o proocesso de ensino
e
e de aprendizaggem. Associiam o conceito do jogo às atividaades que
exigeem regras; praticam
p
principalmentte as modallidades espoortivas, poiss estão inserridas em
sua rrotina; acredditam que podem
p
apren
nder brincaando; e os docentes
d
quee utilizam os
o jogos,
em suas
s
aulas, são
s os proffessores de Educação Física.
F
Segu
undo Barguuiu, Porto e Ribeiro
(2015, p. 7): “O
O ser humanno, diante dee um mundoo repleto dee mistérios e desafios, procura,
o, no intuitoo de tornarr sua vida menos ameeaçada e
indivvidual e colletivamentee, decifrá-lo
mais satisfatóriaa. Ele se coonstitui, assim, como um
u ser ativoo, criativo, social e histórico.”
m isso, abso
orver o coonhecimento
o promove uma satissfação e nãão uma obbrigação,
Com
possiibilitando assim, um maior
m
interessse dos alunnos, pois fazz necessárioo ter um siggnificado
para sua valorização.
Com relaçção ao gráffico 2, refeere-se ao olhar dos doocentes sobbre a relevâância da
A
Barreeto Cavalcaante. Particip
param da pesquisa os ddocentes
criaçção do LJB da escola Adahil
das seguintes disciplinas:
d
Língua po
ortuguesa, Língua esttrangeira (eespanhol e inglês),
Mateemática, Hisstória, Educcação Físicaa, Biologia, Filosofia, Química,
Q
Física e Geoggrafia.
A primeirra perguntaa (p1) refere-se ao connceito de joogo; a segu
unda perguunta (p2)
aborddam o que ele
e jogam; a terceira peergunta (p3) aborda po
orque eles desejam deseenvolver
conteeúdos, em sala
s de aula, que utilizaam os jogoss como ferraamenta pedagógica; já a quarta
perguunta (p4) inndaga se os mesmo con
nhecem alguum laboratóório que utiliza os jogoss com os
conteeúdos de sua
s
discipliina; e a última
ú
perguunta (p5) mostra se eles acredditam na
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relevvância da criação
c
de um laborattório de joogos, para aprendizageem, na esccola que
lecioonam.
Grráfico 2: Respostas dos doceentes, por cateegorias.

Fonte: Autoress do estudo (20014)

Os resultaados obtidoss no gráficoo 2, mostra que os docentes, em suua maioria desejam
a criação do lab
boratório, com
c
o intuiito de faciliitar o aprenndizado. Mas a maioriia nunca
i
causa um certo tipo de recceio por
utilizzou o jogo como ferrramenta edducativa e isso
descoonhecerem os benefíccios proporccionados poor uma aprrendizagem através doos jogos.
Seguundo Almeida (2013, 2014
2
e 2015) e Porto (2015), a falta
f
de connhecimento sobre o
lúdicco, reforça a urgência e importânccia da formaação lúdica dos professores nos cursos de
licennciatura nas Instituiçõess de Ensino Superioress (IES) no Brasil.
B
ma maior innteração
Associam o conceitoo do jogo àss atividadess que propoorcionam um
entree os envolviidos no proocesso educaativo; a maaioria praticaam jogos elletrônicos; afirmam
que utilizariam o jogo, em
m suas aulas, por acrreditarem nos
n benefíciios que podem ser
p
o a aprenddizagem;
adquuiridos no processo dde assimilaçção dos coonteúdos, promovendo
descoonhecem laaboratórios que
q dão supporte para suua disciplin
na; e salientaam que a crriação do
LJB proporcionnará aulas mais
m
dinâm
micas e atraativas aos alunos.
a
Para Barguiu, Porto e
Ribeiro (2015, p. 7): “O professor [...]. Visluumbramos uma
u
didática que favvoreça a
particcipação, a interação, a coopeeração, a heterogeneiidade, o protagonism
p
mo e o
envoolvimento dos
d agentess pedagógiicos em prrol da apreendizagem [...].” Conntudo, é
relevvante unificcar o conheecimento addquirido em
m sua formaação acadêm
mica, com práticas
pedaagógicas conntextualizaddas e inovad
doras às novvas geraçõess.
No gráficco 3 podem
mos verificaar o olhar do núcleo gestor sob
bre a relevâância da
criaçção do LJB da escola Adahil
A
Barreeto Cavalcaante. A prim
meira pergunnta (p1) refeere-se ao
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que se entende sobre o coonceito de jogo; a seguunda perguunta (p2) refere-se ao que elas
jogam
m; a terceirra pergunta (p3) abordaa se elas appoiariam seuus docentes a ministrarrem suas
aulass utilizando os jogos coomo recurso pedagógico; já a quaarta perguntta (p4) indaaga se as
mesm
mas conheccem algum laboratórioo de jogos; e a última pergunta (p5)
(
mostraa se elas
acredditam na rellevância da criação de um laborattório de jogos, para faccilitar o processo de
ensinno-aprendizzagem, na esscola.
Gráffico 3: Resposstas do núcleoo gestor, por caategorias.

Fonte: Autores
A
do estudo (2014)

Os resulttados apressentados noo gráfico 3, mostra que o núúcleo gestoor (duas
coorddenadoras e uma direetora), deseeja e apoiarrá a criaçãão do Labooratório de Jogos e
Brinqquedos, com
m a pretensão de faciliitar o processo de ensinno aprendizzagem e esttreitar as
relaçções entre docentes
d
e discentes,
d
n
numa
relaçãão horizontaal e não auttoritária. Accreditam
que o conceito de
d jogo baseia-se na attividade lúddica, na com
mpetição e apresenta
a
reegras; Os
jogoss, de um modo
m
geral faz parte de sua rotiina diária, principalme
p
ente os de cartas e
eletrôônicos; Darrão todo suuporte necessário paraa que os do
ocentes utiliizem os joggos para
disseeminarem os conteúdoss de sua dissciplina; Deesconhecem
m os laboratóórios que trabalham
com jogos; e accreditam quue utilizandoo tais recursos os alunnos conseguuirão desenvvolver: a
B
Porrto e Ribeirro (2015,
criatiividade, a innteração, o que resultaará na aprenndizagem. Barguiu,
p. 7), salientam que: “[...] Educação
E
escolar rica e satisfatóriia ao desenv
volvimento integral
do sser humanoo possibilitaa e estimulla o desenvvolvimento das váriass Inteligênccias dos
agenntes pedagóggicos, ultrappassando aqquela que teem foco apeenas na lingguística e naa lógicomateemática.”
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A segundaa fase possibbilitou uma aproximação
a
o efetiva enttre o Laboraatório de Briinquedos
e Joggos (LABRIN
NJO), da Unniversidade Federal do Ceará,
C
já consolidado no território nacional,
n
com o “mundo” dos alunos, que descon
nheciam as ações
a
que sãão desenvolv
vidas neste ambiente
a
educaacional. Estta fase foi marcada
m
porr muita curriosidade e diversão. Os
O alunos quue foram
puderam “voltar” à infânciaa e ficaram bem
b
satisfeiitos em consstruir um am
mbiente pareecido em
sua eescola. Já com relação a terceira fase, foi marcaada pelo lanççamento do LJB, na esccola, com
um momento
m
lúddico que poossibilitou viivências com
m jogos eletrônicos e foi
f bem inteeressante.
Os allunos logo mostraram-s
m
se interessaddos em partiicipar do noovo ambientee educativo presente
dentrro da escola..

ÕES
6. CONCLUSÕ
Concluímoos, de acoordo com os resultaddos da inv
vestigação, sobreo olh
har dos
disceentes, que as manifesstações lúdiicas ainda permeiam, mas de fo
orma limitada, suas
ações e que a maioria
m
deseejam aulas mais atratiivas, o que facilitaria o conhecim
mento. Já
ejam utilizarr os jogos em suas
com relação ao olhar dos docentes, percebemoos que desej
unto. O olhaar do núcleo gestor
práticcas educativvas, mas nãão apresentaa domínio soobre o assu
asseggura a efetivvação das ações
a
que estimulam a aprendizag
gem dos connteúdos atraavés dos
jogoss.
n processo
o de ensinno e de
Assim, percebemos que a utiilização doos jogos no
aprenndizagem permeiam
p
os desejos dos
d grupos investigado
i
s e fortaleccem a relevância da
criaçção do Labooratório de Jogos
J
e Brinnquedos inteerdisciplinaar dentro de uma escolaa pública
de ennsino. Conccluímos quee a criação do LJB, fooi aceito pelos três gruupos envolvvidos em
nossaa pesquisa e com issoo, possibilittou a finalizzação da prrimeira etappa da invesstigação.
Conttudo, preten
ndemos no ano de 20115, finalizarr outras fasses do Labo
oratório de Jogos e
Brinqquedos, paara que o mesmo poossa de foorma fidediigna desennvolver suaas ações
atenddendo os annseios de toddos que com
mpõem a comunidade escolar.
e
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