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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho de conclusão do curso de Pedagogia a distância traz como 
questionamento principal se o lúdico contribui ou não no processo de construção da 
aprendizagem. Inicia resgatando um pouco da história do lúdico desde o tempo 
primitivo, em que os jogos e brincadeiras faziam parte do cotidiano das pessoas, 
passando pela Idade Média, época em que as atividades lúdicas dos adultos não 
eram diferentes das atividades das crianças e Idade Moderna, época que devido ao 
surgimento das classes sociais apareceram espaço e tempo específico para o 
trabalho e lazer. Em seguida, relata que, com o passar dos anos, surgiram novos 
estudos e a visão do brincar foi sendo modificada. Piaget, Vygotski e Freud 
estudaram e trouxeram informações importantes sobre a importância do lúdico para 
o desenvolvimento da criança. Atualmente, com o crescimento das cidades, há 
pouco ou nenhum espaço destinado para lazer, por isso, torna-se maior ainda a 
responsabilidade da escola de propor ludicidade ao seu aluno, de formas variadas 
como: jogos, músicas, teatro, passeios pedagógicos, artes, numa proposta 
interdisciplinar. Ao final desse trabalho, concluiu-se, dentre outras reflexões, que 
o professor deve ter uma intencionalidade ao propor o lúdico e intervir de acordo 
com as necessidades do grupo de alunos. Desta forma, a aprendizagem é 
construída de forma espontânea, convivendo com o imprevisível.  

 
Palavras-chave: Aprendizagem Lúdica – Brincadeira – Conhecimento. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This work of completing the pedagogy course distance brings the main question 
whether or not the playful helps in the construction process of learning. Starts 
rescuing some of the history of play from the primitive time, when the fun and games 
were part of everyday life, through the Middle Ages, a time when the recreational 
activities of adults were not different from children's activities and the Modern Age, 
that time due to the emergence of social classes appeared specific time and space 
for work and leisure. Then, reports that over the years new studies have emerged 
and the view of play has been modified. Piaget, Vygotsky and Freu studied and 
brought important information about the importance of play for child development. 
Currently, with the growth of cities, there is little or no space for entertainment, 
therefore, becomes greater still the school's responsibility to bring playfulness to his 
student, variously as games, music, theater, educational tours, arts, an 
interdisciplinary approach. At the end of this work, we concluded, among other 
considerations, the teacher must have an intention to propose the playful and act 
according to the needs of the student group. Thus, learning is built spontaneously, 
living with the unpredictable. 

 
Keywords: Playful Learning -  Fun - Knowledge 
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1 INTRODUÇÃO 

Nasci em Porto Alegre e cresci em meio a uma família de professoras. No 

ano de 1995 iniciei um curso de Magistério, não por acreditar ter vocação, mas por 

atender a um pedido da minha mãe. O curso, que teve duração de quatro anos e 

meio, não me entusiasmou, pois planejava trabalhar futuramente em outra área. 

No ano de 1999 tive minha primeira experiência profissional em uma escola 

particular situada no município de Viamão: fui professora regente em uma turma de 

segunda série, atual terceiro ano, e posso relatar com todas as palavras que “me 

apaixonei”. Percebi que a prática vivenciada em sala de aula era bem diferente 

daqueles discursos e teorias que havia aprendido durante aqueles anos de escola. 

Estava tão encantada com a profissão que não esperava nem chegar em casa para  

ler as produções textuais que meus alunos escreviam em folhas de ofício ou 

pautadas.  Olhava seus trabalhos sentada no ônibus que me levava para casa e 

folheava livros, planejando atividades diferenciadas para propor nas aulas.  

Procurava fazer meu trabalho da melhor forma possível, mas nas aulas 

usava sempre os mesmos recursos: livros didáticos, papéis, quadro, giz, lápis, 

canetas. Na sala de aula não havia espaço para o brincar, nem tampouco tinha 

material concreto para manusear. 

No ano de 2006 solicitei demissão desta escola para trabalhar como 

professora regente em Esteio, pois fui nomeada para trabalhar no município. Na 

nova escola surgiram muitos desafios: trabalhar com primeira série, atual segundo 

ano, ou seja, teria a responsabilidade de alfabetizar, mas não sabia que neste ano 

viriam desafios ainda maiores, como iniciar um curso de educação à distância na 

UFRGS. Com certeza não seria fácil porque não sabia nem mandar um e-mail e 

estava iniciando um curso em que teria contato direto com a tecnologia.  

Com muita disposição,  vontade de  aprender e posso dizer “ amor pela 

profissão” fui vencendo cada desafio, a turma do segundo ano foi alfabetizada e 

aprendia manusear mais o computador  e sites da UFRGS. 

No entanto, assim como o Magistério, a graduação tem a duração de quatro 

anos e meio, Isso quer dizer que teria muitos desafios no percurso. A teoria 

estudada neste curso me chamava atenção, porque era sempre relacionada à 
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prática presente na sala de aula. 

Na sala de aula continuava me dedicando ao trabalho, mas preocupada com 

conteúdos e por isso não havia tempo para o jogo, a brincadeira. Os alunos 

sentavam-se em duplas ou em fila e faziam trabalhos individuais. 

No terceiro semestre do Pead (Pedagogia à distância), tive a interdisciplina 

“Ludicidade e  educação”, em que através das leituras de autores como Tânia 

Ramos Fortuna, Neusa Maria Carlan Sá, Euclides Redin,  comecei a despertar para 

novas formas de desafiar os alunos, através de jogos e brincadeiras. 

Ao tentar definir jogo, Huizinga (ed. Orig. 1938) descreveu-o como atividade 
voluntária, exercida dentro de certos limites de tempo e espaço, segundo 
regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotada de 
um fim em si mesma, acompanhada de um sentimento de tensão e de 
alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana (caráter 
fictício). Callois (ed. orig. 1958) sublinhou sua dimensão imprevisível, cujo 
desfecho não se pode determinar dependente que é da capacidade de 
inventar do jogador. (FORTUNA, p 1, 
http://brincarbrincando.pbworks.com/f/texto_sala_de_aula.pdf. Acesso em: 
19 out. 2010) 

Percebi que com os jogos e as brincadeiras meus alunos poderiam aprender 

além dos conteúdos, de forma mais prazerosa, e isso não seria perda de tempo. 

Aprendi sobre a importância do lúdico nos estudos de diversas 

interdisciplinas como: - Escolarização, Espaço e Tempo na Perspectiva Histórica, - 

Fundamentos da Alfabetização, -Seminário Integrador (Blog do portfólio), - Infâncias 

de 0 a 10 Anos, - Literatura Infantil e Aprendizagem, - Ludicidade e Educação,  - 

Música na Escola, - Teatro e Educação,- Representação do Mundo pela Matemática, 

 Representação do Mundo pelos Estudos Sociais, - Desenvolvimento e 

Aprendizagem sob o Enfoque da Psicologia II,- Linguagem e Educação. 

Minha prática pedagógica foi aos poucos mudando. Não via mais o jogo, a 

brincadeira, como perda de tempo. Meus alunos tinham acesso a material concreto 

para manusear, quando necessário, e até propus momentos de jogo e de 

brincadeiras. No entanto, estes momentos eram pontuais, tinha dia e hora certos 

para os jogos. Era o “ dia do jogo” proposto “uma vez por semana”, ou o “dia do 

brinquedo”, também uma vez por semana. Geralmente as crianças sentavam em 

grupos, mas, na maioria dos momentos, era apenas a disposição das classes que 

mudava, pois muitas das atividades propostas eram realizadas de forma individual. 

http://brincarbrincando.pbworks.com/f/texto_sala_de_aula.pdf
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As aulas estavam se tornando mais dinâmicas e prazerosas, mas me 

questionava com a frequência em que o lúdico era proposto a meus alunos. 

Se examinarmos detalhadamente as práticas pedagógicas predominantes 
na atualidade constataremos  a inexistência absoluta de brinquedos  e 
momentos para brincar na escola. Os pátios, áridos, resumem o último 
baluarte da atividade lúdica na escola, ainda que desprovidos de brinquedos 
atraentes, ou mesmo sem brinquedo, sobre o pretexto de “proteger os 
alunos” ou alegando  que “estragam”. Nos raros momentos  em que são 
propostos, são separados rigidamente das atividades escolares, como o 
“canto” ou o “dia do brinquedo, e, assim mesmo, apenas nas escolas 
infantis, pois nas classes de ensino fundamental estas alternativas são 
abdominadas,  já que os alunos estão ali para aprender e não para brincar. 
(FORTUNA, p. 3, 
http://brincarbrincando.pbworks.com/f/texto_sala_de_aula.pdf. Acesso em: 
19 out. 2010) 

Mesmo propondo “O dia do brinquedo” e o “dos jogos” separados, em 

momentos pontuais, já havia tido um progresso, pois já estava compreendendo que 

aprender e brincar podiam estar interligados.  

No primeiro semestre de 2010 chegou o momento tão esperado do estágio 

do Pead. Estagiei com a turma em que atualmente sou professora regente, um 

segundo ano. 

A cada ano procuro inovar, trazer a meus alunos novos desafios. Meu 

desafio para este ano letivo era o de trabalhar o lúdico em diversos momentos e 

propor atividades em que os alunos pudessem trabalhar em grupos, ajudando-se 

mutuamente, havendo colaboração entre eles. Desta forma, os alunos estariam em  

grupos e não seria apenas a mudança da disposição das classes. 

Confesso que não foi fácil, pois em diversos momentos eles brigavam por 

não conseguirem conciliar opiniões diferentes, mas não desisti e, aos poucos, todos 

foram aprendendo a conviver e a respeitar opiniões diferenciadas. 

Percebi que as atividades realizadas com o lúdico contribuíram para 

despertar maior interesse dos alunos, resultando em aprendizagem significativa. Nos 

momentos em que o lúdico foi trabalhado, aprendi mais, relaciona, da teoria com a 

prática e possibilitando  interdisciplinaridade.  

Desta forma escolhi para o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) detalhar 

os conhecimentos adquiridos e buscar novas informações sobre o lúdico no 

processo de aprendizagem. 

http://brincarbrincando.pbworks.com/f/texto_sala_de_aula.pdf
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Neste trabalho de conclusão do curso de Pedagogia da UFRGS, 

aprofundarei meus estudos sobre o lúdico, procurando responder a questionamentos 

como: Antigamente o lúdico era trabalhado em sala de aula? Os jogos e as 

brincadeiras eram propostos por educadores nas escolas? Atualmente de que forma 

pode-se trabalhar o lúdico em sala de aula? Em que momentos?  Com que 

objetivos? Quais os benefícios que trazem  para auxiliar no processo de construção 

da aprendizagem? Ele possibilita a interdisplinaridade? De que forma? O que os 

autores consultados relatam sobre o assunto? 

Neste trabalho estará relatada a perspectiva histórica do lúdico nas escolas 

ao longo da história até os dias atuais, o lúdico  de acordo com a Psicologia (Piaget, 

Vigotski e Freud) e minha experiência docente no que tange à metodologia de 

ensino utilizada, ao papel do professor ao possibilitar jogos e brincadeiras, à 

avaliação durante este processo, às implicações na aprendizagem escolar, tais 

como socialização, construção de regras, de que forma o lúdico contribui para a 

interdisciplinaridade, quais os benefícios do lúdico no processo de construção da 

aprendizagem. 

Espero que o trabalho esteja claro e atenda às expectativas dos leitores, 

contribuindo para enriquecer a prática pedagógica de outros profissionais da 

educação. 
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2 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

2.1 Histórico do brincar 

Na sociedade primitiva não existia individualismo, todos tinham os mesmos 

interesses, trabalhavam e jogavam em conjunto. A criança era vista como um adulto 

em miniatura e exercia as mesmas funções, independente das diferenças como 

idade, sexo, hierarquia. Também não existiam classes sociais e discriminação. 

Na sociedade antiga até o final da Idade Média os jogos, os divertimentos, a 
dança, a música, a poesia eram as principais fontes de relações as quais 
dispunha a sociedade para estreitar seus laços coletivos e se sentirem 
unidos e para tais fontes dedicavam grande parte do seu tempo diário. Os 
jogos, mais do que meros divertimentos, exerciam uma função social 
intensa e sua regularidade era permanente, haja vista as grandes festas 
sazonais e tradicionais que sempre estavam previstas em calendário anual. 
Em torno das manifestações lúdicas é que ocorriam todas as relações 
afetivas, sociais e econômicas. (SÁ. 
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/neusa/r1_adivi
nhe.html. Acesso em: 16 out. 2010). 

Com o excesso de produção, algumas pessoas passaram a se beneficiar 

dos excedentes e isto resultou no surgimento de classes  sociais. 

Na Idade Média, a infância era ignorada e as crianças eram vistas como 

adultos em miniatura, portanto, as atividades lúdicas dos adultos não eram 

diferentes das atividades das crianças, que compartilhavam com eles os mesmos 

jogos e brincadeiras. 

Com a Idade Moderna houve divisões que não existiam no tempo primitivo. 

Começaram a existir espaço e tempo específicos para trabalho e lazer. As crianças 

e os adultos passaram a fazer muitas coisas separadamente, como estudo, lazer... 

Os locais como praças e ruas deixaram de ser  espaço de encontro coletivo,  

passaram a existir escolas como espaço para as crianças, dentro das próprias casas 

surgiram separações que são os cômodos (quartos, salas, banheiro, cozinha...) 

Os locais como praças e as ruas deixaram de ser espaço de encontro 

coletivo e passaram a existir escolas para as crianças. Dentro das próprias casas 

surgiram separações que são os cômodos (quartos, salas, banheiro, cozinha etc.).  
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De acordo com Sá (2007), o principal objetivo do trabalho era atender às 

necessidades básicas dos homens, para isso não havia necessidade de muitas 

horas de trabalho e, consequentemente, havia tempo para o lúdico. As famílias 

passavam tempo juntas, dedicando-se uns aos outros.  Com o tempo, os homens 

não se satisfaziam mais com o básico para viver e desejavam adquirir mais bens, 

consequentemente, trabalhavam cada vez mais,  não dedicando o tempo como 

anteriormente para a família. O trabalho deixou de ser algo prazeroso para torná-los 

escravos, escravos do tempo que “precisavam trabalhar” e escravos de seus 

próprios interesses: 

Para Freinet, tanto o trabalho quanto o jogo deveriam responder às grandes 
necessidades orgânicas, funcionais, sociais e existenciais da criança e do 
adulto com a mesma carga de emoção e prazer. Evidentemente, para tanto, 
será necessária uma revolução no modo como os homens se organizam 
para garantir sua sobrevivência. A estrutura de exploração do homem pelo 
homem impõe, para a sobrevivência dos mesmos, a sujeição a trabalho 
desumano e, em contraposição, a jogos de descontração compensadora, 
física e psicológica, que são a antecâmara dos jogos de competição e de 
azar, como dos hábitos dos “jogos” dos narcóticos, psicotrópicos e demais 
drogas e ocupações de fuga  (REDIN.  
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/neusa/sobre_br
incar.html. Acesso em: 16 out. 2010) 

 

A ganância cada vez maior do homem e a explosão da indústria trouxeram 

consequências como o fim dos jogos que faziam parte da vida dos adultos. 

Antigamente faziam parte de sua rotina, mas isso mudou. Nos tempos modernos 

tempo é dinheiro e não sobra tempo para perder com brincadeira, pois o trabalho 

ocupa toda ou boa parte da vida das pessoas. 

Devido às mudanças que aconteceram com a modernidade, fica a dúvida 

sobre se apenas as crianças devem brincar. 

Logo, fica claro que a criança não vive apenas para brincar - em que pese 
dizer que o brincar ocupa na vida infantil lugar de maior relevância – mas 
não se pode negar que existam outras intencionalidades subjacentes aos 
seus atos, que não o lúdico, da mesma maneira como também ocorre com o 
adulto em relação ao seu trabalho, ou seja, o adulto não nasceu apenas 
para trabalhar, ele também necessita de momentos de lazer que respondam 
as suas vontades mais íntimas. (SÁ, 
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/neusa/r1_adivi
nhe.html. Acesso em: 16 out. 2010) 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/neusa/sobre_brincar.html
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/neusa/sobre_brincar.html
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Dos séculos XVI ao século XX, surgiram os jogos educativos, juntamente 

com as atividades didáticas. Essas atividades estimularam o crescimento da rede de 

ensino infantil. A partir daí percebeu-se a necessidade de preservar os "costumes" 

infantis e as brincadeiras lúdicas.  

 O jogo passou então a ser um suporte educativo muito utilizado nas praticas 

pedagógicas escolares, passando a ser valorizado não apenas como um brinquedo, 

mas também como um  material pedagógico. Já nas décadas de 20 a 50, surgiram 

novas metodologias em que os jogos infantis se transformaram em fonte de estudo. 

Suas análises encontraram diversos contextos culturais e foram  reconhecidos como  

geradores que expressam a personalidade e a cultura de um povo. 

Nas décadas de 30 a 50 após novas análises percebeu-se o quanto o jogo 

contribui para a  socialização tanto de crianças como de adultos. 

De acordo com Redin (2007) e Sá (2007), no inicio da década de 50, o jogo 

alcança o seu apogeu, sendo analisado em suas estruturas cognitivas e é visto 

como algo que pode ser  expressivo. Surge então a teoria de Piaget, possibilitando a 

compreensão e a relação do jogo com a aprendizagem. 

Nas décadas de 50 a 70, estudou-se a importância da comunicação no jogo. 

Já nas décadas de 70 em diante, definiram-se os jogos como um  critério ambiental 

observável e/ou comportamental. Percebe-se também, a grande influência dos 

fabricantes de brinquedos para com as brincadeiras e os jogos. 

2.2 Psicologia do jogo 

2.2.1 Piaget 

Piaget classifica os jogos que a criança apresenta em três tipos: jogos de 

exercício, jogos simbólicos e jogos de regras. 

2.2.1.1 Jogos de exercício 

Aparecem durante os dois primeiros anos de vida, são exercícios lúdicos e 

que funcionam simplesmente por prazer. A criança vai avançando no estágio de 

desenvolvimento, estes jogos são desaparecendo e surgindo outros.  
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Em seus dois primeiros anos de vida, a criança pode repetir os esquemas 
de ação em constituição, em atividades que lhe requisitem levantar, olhar, 
pegar, levantar, esconder e descobrir pelo próprio prazer de fazê-lo, isto é, 
pelo prazer funcional, sem outra finalidade, somente pelo prazer de fazer de 
novo. (MACEDO, apud PEAD UFRGS, 
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/valeria/jogo_co
mpreender.htm.Acesso em: 16 out. 2010) 

Os jogos de exercício podem ser manifestados até mesmo na vida adulta, 

um exemplo é quando se ouve uma música várias vezes somente por prazer. 

2.2.1.2 Jogos simbólicos  

Só acontecem a partir dos dois anos de idade, quando a criança está no 

estágio Pré- operatório. Consiste em brincadeiras em que um objeto qualquer 

representa um objeto ausente, exemplo,  na brincadeira de imaginar um brinquedo 

como avião e substituí-lo por um papelão. Nestes jogos o que predomina é o eu, o 

que domina é a satisfação individual. 

2.2.1.3 Jogos de regra  

Jogo do indivíduo socializado, onde há combinações sensório–motoras ou 

intelectuais que são reguladas por combinações momentâneas ou de geração a 

geração. “Na perspectiva do jogo de regras, é a vida social, a subordinação as leis 

da cultura e da sociedade que o sujeito joga para subordinar ou para transformar, 

para aceitar ou negar. Aqui, são usadas as estruturas dos jogos anteriores” 

(MACEDO apud PEAD UFRGS,  

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/valeria/jogo_compreend

er.htm. Acesso em: 16 out. 2010)  

2.2.1.4 Estágios de desenvolvimento, segundo Piaget 

Sensório-motor (0 a 2 anos): Neste período adquire-se conhecimento por 

meio das próprias ações,  controladas por ações momentâneas. O contato com o 

meio é de forma imediata e direta, sem ocorrer representação ou pensamento. As 

noções de espaço e de tempo são construídas pela ação. 

Pré-operatório ou Pré- operacional (2 a 7 anos): Nesta fase a criança nomeia 

objetos e raciocina intuitivamente, é centrada em si mesma, tendo dificuldade de 

repartir objetos, questiona muitas coisas com perguntas a todo momento, não 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/valeria/jogo_compreender.htm
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/valeria/jogo_compreender.htm
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consegue observar muitos detalhes . 

Operatório concreto (7 a 11 anos): Ainda depende do concreto para chegar à 

abstração, desenvolve várias noções como tempo, espaço, ordem, causalidade. 

Acontece a reversibilidade, ou seja, representa uma ação no sentido inverso de uma 

anterior, anulando a transformação observada. 

Operatório formal (12 anos em diante): Período em que é capaz e fazer 

abstração total, não necessita do concreto, buscando soluções a partir de hipóteses  

e não apenas o que está na realidade:  

Quanto à função da brincadeira no desenvolvimento, Piaget (1945/1971) 
afirma que o intercâmbio social realizado na brincadeira propicia à criança 
desenvolver noções de lógica, pois esta procura usar palavras que são 
comumente compreendidas, fazer afirmações verdadeiras e pensar 
logicamente. Para ele, o desejo de trocar pontos de vista com outras 
pessoas auxilia o desenvolvimento do pensamento e de outras 
capacidades. Piaget, também, atribui à brincadeira uma função de “digestão 
mental” de situações e experiências vividas. Assim, distancia a brincadeira 
da simples atividade de repetição com objetivo de acomodação, pois a 
realidade é adaptada às necessidades da criança. (BICHARA apud 
SANTOS, 
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/psicanalise2.ht
m. Acesso em: 16 out. 2010)  

Percebo o quanto é importante ter conhecimento de Psicologia para 

conhecer bem os alunos e  propor um trabalho que atenda a suas necessidades. 

Antes de estudar sobre os estágios de desenvolvimento de Piaget, não usava 

material concreto com meus alunos. Trabalho há muito tempo com segundo ano, 

antiga primeira série, e  um dos conteúdos é adição e subtração. Percebia que as 

crianças tinham muita dificuldade e, só depois de diversos exercícios repetitivos, 

compreendiam o processo. Após os estudos percebi que  não trabalhando o 

concreto   estava desconsiderando a fase de desenvolvimento das crianças, pois as 

idades têm entre  7 e  8 anos estão no estágio pré-operatório e, nesta fase, precisam 

do concreto.  Mudei minha prática pedagógica e passei a usar com meus alunos o 

concreto: eles fazem continhas com palitos, tampinhas; quando precisam repartir em 

conjuntos, usam bandejas, enfim, procuro  propor algo que possam visualizar, 

manusear. A diferença foi grande, pois compreendem com mais facilidade os 

conteúdos propostos e as aulas são mais dinâmicas, não há mais espaço para 

memorização e repetição.  

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/psicanalise2.htm
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/psicanalise2.htm
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Percebo claramente, ao realizarem atividade em grupos, que no início 

surgem conflitos, por  se depararem com outras idéias. Por exemplo, meus alunos 

tiveram a proposta de confeccionar cartazes sobre a paz. Em casa já haviam 

pesquisado sobre o assunto e debatido em grupos. No momento do debate já se 

percebe que há diferentes formas de reagir: alguns falavam de suas pesquisas; 

outros não prestavam atenção no que os colegas falavam, agindo como se não 

fizessem parte do grupo; havia grupo que não chegava a um acordo de quem 

deveria falar primeiro... No momento de confeccionar os cartazes, alguns grupos 

trabalhavam em cooperação, outros brigavam porque não conseguiam dividir as 

tarefas de forma que todos trabalhassem em equipe. É claro que se fosse proposto 

pesquisar e fazer cartazes individuais não surgiriam estes conflitos, mas também 

não aprenderiam a trocar pontos de vista e a trabalhar em equipe.   

2.2.2 Vygotsky 

Para Vygotsky quando a criança brinca entra em uma situação imaginária, 

traz consigo regras de comportamento e imita os adultos que observa. È muito 

comum, ao ver crianças brincarem, trazerem as falas e as atitudes dos com que 

convivem, como  mãe, pai, professores.  Em momentos a seguir  deixa-os de imitar e 

constrói novas regras.  

A brincadeira proporciona que a criança desenvolva funções, até chegar à 

zona  de desenvolvimento real. Existem três zonas do desenvolvimento, de acordo 

com Vygotsky: zona de desenvolvimento real, que é o nível de desenvolvimento que 

se tem no momento; a zona do desenvolvimento proximal, que é o nível de 

desenvolvimento que se pretende alcançar e a zona do desenvolvimento potencial, 

que é o nível de desenvolvimento que se pode alcançar com a ajuda de um adulto. 

Durante os jogos e as brincadeiras, enquanto as crianças aprendem, 

constantemente estão se desenvolvendo e passando pelas três fases. 

No momento em que as crianças estão brincando, muitas pessoas podem 

pensar que nada aprendem, no entanto, não só aprendem como apresentam um 

comportamento além de sua idade, imaginam situações reais, colocam em prática 

regras de comportamento que aprenderam na vida real, aceitam regras mutuamente, 

convivem com o coletivo e desenvolvem habilidades que poderão contribuir para a 

vida adulta, subordinam impulsos, precisam mostra auto-controle  e auto 

determinação diante de algumas situações. 
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Sendo assim o jogo passou a ser utilizado como recurso em sala de aula. 

Percebendo o quando ele auxilia no processo de construção, diversos estudiosos 

dedicaram tempo de pesquisa sobre este assunto. Esses estudos buscam mostrar a 

importância do jogo para o desenvolvimento infantil, quais benefícios trazem ao 

propiciar a construção de regras, a expressão do imaginário e a apropriação do 

conhecimento. 

2.2.3 Freud 

Os jogos contribuem para o desenvolvimento emocional contribuindo para 

elevar a autoestima, contribuindo para desenvolver relações de confiança consigo 

mesma e com os outros. 

Para a teoria psicanalítica, a brincadeira proporciona a elaboração de 
materiais experienciados pela criança, que vem buscando o princípio do 
prazer. A criança pode reproduzir situações difíceis (como ir ao médico), 
para assim elaborá-las até que o trauma desapareça (WAELDER, 1933). A 
brincadeira pode assim ser usada terapeuticamente, na medida em que 
permite que o jogo termine com um resultado diferente da experiência ou 
com a criança num papel diferente, ajudando-a a conseguir uma 
assimilação comparativamente rápida (WAELDER apud  SANTOS,  
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/piaget3.htm. 
Acesso em: 16 out. 2010). 

 

No momento em que as crianças estão brincando, muitas pessoas podem 

pensar que nada aprendem; no entanto, não só aprendem como apresentam um 

comportamento além de sua idade, imaginam situações reais, colocam em prática 

regras de comportamento que aprenderam. As brincadeiras são de grande valor na 

Psicanálise, pois contribuem para revelar o inconsciente, resolvendo conflitos 

interiores das crianças.  

Segundo Freud, “Através da observação do brincar de uma criança com um 

carretel, que as brincadeiras e jogos infantis permitem vivências de situações 

satisfatórias, mas também servem de instrumento para a elaboração daquelas 

situações que são dolorosas e traumáticas” (FREUD apud DIAS, 2010). 

Desta forma, Freud utiliza a brincadeira e o jogo, como um recurso na 

psicanálise. 

Através dos jogos podem-se descobrir os traumas das crianças para tentar 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/piaget3.htm
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encontrar uma solução para os problemas existentes. 

2.3 Consequencias do não brincar 

Conforme Waelder (apud Santos, 2007), muitas crianças pedem aos pais 

brinquedos somente pelo prazer de consumo, porque alguém as induziu, ou para 

fazer parte do grupo em que estão inseridas. Quando isso ocorre acontece uma 

disputa de poder aquisitivo, e o brincar perde o objetivo ao qual foi proposto, pois 

não contribui para o desenvolvimento:  

Considerando a realidade em que vive a criança e a intenção do adulto para 
com ela, não se pode esquecer que o brinquedo torna-se, hoje, um objeto 
de consumo numa sociedade que propõe qualquer objeto para ser 
consumido como brinquedo. Esse objeto se traveste de “falso jogo” e trás a 
superfície a oposição entre o jogo e o trabalho. O objetivo lúdico (brinquedo) 
comprado tem como destino satisfazer as necessidades imediatas (tão logo 
preenchidas essas necessidades, vai-se em busca de outro objeto que 
satisfaça a uma nova necessidade. (NUNES,  2000,  p. 41) 

Muitas são as razões para que as crianças deixem de brincar nas ruas, de 

realizar atividades que utilizem o corpo, o movimento, dentre elas destaco o 

crescimento das cidades, poucos ou nenhum espaço destinados para lazer, a rotina 

diária em que a criança passa o dia todo na escola em programas atuais como o 

“Mais Educação”. Quando chega à noite em casa tem temas para fazer, 

necessitando dormir cedo para no outro dia estar novamente na escola. Quando a 

criança fica meio turno na escola, muitas vezes ocupa-se no turno inverso com 

programas extras curriculares. A falta de segurança é outra razão para que as 

crianças não fiquem nas ruas brincando. O que lhes resta é ficar em casa sem se 

sociabilizar com outras.  A falta de tempo dos pais ficarem com os filhos devido ao 

trabalho é preenchida muitas vezes pela televisão, pelos jogos, pelo computador... 

Os pais deveriam dedicar maior tempo aos filhos, mas o que acontece na 

maioria das vezes é que, devido à correria do dia-a-dia, eles ocupam os filhos com 

brinquedos eletrônicos em que não há a necessidade de interação com outras 

pessoas. As crianças pedem para que os pais adquiram jogos como vídeo-games e 

brinquedos eletrônicos. No entanto aumenta cada vez mais o   consumismo, pois os 

fabricantes criam outros lançamentos e as crianças vão desejando ter cada vez 
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mais. Será que isto é bom? É algo lúdico? Antigamente não havia este consumismo, 

pois as crianças valorizavam muito mais os jogos e brinquedos que confeccionavam 

e no quais usavam a criatividade:  

Com tudo, como já afirmamos anteriormente, o maior problema encontra-se 
naquilo que podemos denominar de “natureza do jogo”, isto é, na definição 
essencial daquilo que seja o “verdadeiro jogo”. Dissemos anteriormente que 
o “trabalho-jogo” representa sua essência, isto é, manifestações sérias 
inerentes ao ser humano, da infância à velhice, que agem e se manifestam 
durante toda a vida, tornando, modificando e provocando novas adaptações 
do comportamento. (NUNES, 2000, p.  36-37) 

Nas zonas urbanas, as crianças estão perdendo o habito de brincar, ficando 

isoladas por usar demasiadamente diversões eletrônicas. Embora estes brinquedos 

também estimulem o lado cognitivo das crianças, deixam a desejar na parte da 

socialização e na afetiva. As crianças se acomodam ao não movimento, resultando 

em problemas de saúde pela ociosidade e por falta de orientação familiar. Também 

correm o risco de utilizarem jogos não adequados a sua faixa etária, prejudicando o 

estágio de desenvolvimento em que se encontra:  

Com o advento da sociedade industrial no final do século XVIII, início do 
século XIX, na qual predominava a produção de bens em grande escala, a 
atividade lúdica modifica-se: ela torna-se segmentada, passa a fazer parte 
especificamente da vida das crianças; ao mesmo tempo torna-se 
"pedagógica" entrando dentro da escola com objetivos educacionais. Estes 
fenômenos são acompanhados do surgimento do brinquedo industrializado, 
a institucionalização da criança, um movimento da mulher para o mercado 
de trabalho que, aliado à falta de espaço e segurança nas ruas das grandes 
cidades, transforma o brincar em uma atividade mais solitária e que 
acontece em função do apelo ao consumo de brinquedos. (FRIEDMANN, 
http://www.nepsid.com.br/artigos/opapeldobrincar.htm. Acesso em: 13 out. 
2010). 

Muitas vezes a criança não tem oportunidade de brincar em sua casa e, 

quando chega na escola,  este espaço para o lúdico  também lhe  é negado. 

Então ficam os questionamentos:  Deve-se trabalhar o lúdico na escola? Em 

que momentos? De que forma? 

http://www.nepsid.com.br/artigos/opapeldobrincar.htm
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Em que medida a criança se prejudica sem a prática do brincar? Basta 
verificar as vantagens que está deixando de usufruir, sem essa vivência. 
Com a diminuição progressiva dessas atividades entre as crianças, não 
vemos outra solução que não seja a escola oferecer-lhes a oportunidade 
para essa prática.  (DIAS, NICOLAU.    2003,  p. 78) 

O lúdico é muito importante na vida dos seres humanos, principalmente das 

crianças, no entanto é negligenciado devido a diversos fatores, como falta de 

conhecimento e de tempo para dedicar aos filhos. Desta forma, torna-se maior ainda 

a responsabilidade da escola em propor ludicidade a seus alunos. Para os 

educadores, isso não pode ser menos importante do que a mera transmissão de 

conteúdos, até mesmo porque é bem mais fácil e prazeroso aprender conteúdos 

quando o professor proporciona atividades lúdicas. Mas como isso pode acontecer? 

Apresentarei diversas atividades lúdicas que foram propostas a meus alunos e o 

quanto aprenderam nestas vivências. 

A metodologia de ensino utilizada em minha experiência docente foi o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), que especifica os 

vários aspectos a serem contemplados, dentre eles o brincar. 

Diz o Referencial: 

A qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o 
exercício da cidadania, respeitando-se as especificidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos, devem 
estar embasadas nos seguintes princípios: O respeito à dignidade e aos 
direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, 
econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.; O direito das crianças a 
brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e 
comunicação infantil; O acesso das crianças aos bens sócio culturais 
disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à 
expressão, à comunicação, à interação, ao pensamento, à ética e à ciência. 
A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas 
mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 
o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 
desenvolvimento de sua identidade. (GERA;   TASSINARI;  BATATAIS,   
apud  REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL, 1998, p. 13)  

 

De acordo com a lei nº 11.274, o Ensino Fundamental passa de 8 para 9 

anos, visando assegurar a todas as crianças um tempo maior de convívio escolar, 

maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem com mais 
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qualidade. Essa nova proposta de ensino levou os professores a reverem os 

métodos e os recursos utilizados como meio de ensino-aprendizagem utilizados até 

o momento. 

Devido à necessidade de proporcionar atividades significativas para que 

ocorra a aquisição da leitura, o Ministério da Educação recomenda que jogos, 

danças, contos e brincadeiras espontâneas sejam usadas como instrumentos 

pedagógicos, respeitando o desenvolvimento cognitivo da criança 

Para chegar a uma conclusão sobre qual é a metodologia de ensino que 

utilizo em minha prática pedagógica, busquei relembrar as aprendizagens 

construídas na interdisciplina de Psicologia sobre os modelos de epistemologias e 

características de cada.  

No modelo empirista, o conhecimento é transferido do meio para o sujeito, é 

aquele bem tradicional como foi citado anteriormente. 

No modelo epistemológico apriorista, acredita-se que o conhecimento 

depende apenas das condições internas do sujeito, que o aluno aprende por si 

próprio, pois já possui conhecimento programado na sua herança genética. 

O modelo de epistemologia construtivista é o que valoriza o professor e os 

alunos, pois trabalham em sintonia. Todos aprendem no processo e nenhum é mais 

importante do que o outro. É a pedagogia relacional do interacionismo, em que a 

causa do comportamento humano está nas ações do sujeito que responde às 

resistências do meio, modificando ativamente suas estruturas. 

Nesta proposta o professor deve se questionar sobre que tipo de cidadão 

quer que o aluno seja. Vive-se o presente, buscando no passado conhecimentos 

prévios, respostas para algumas questões, construindo um futuro onde se tenha a 

consciência do papel de cada um como sujeitos críticos, que reflitam diante das 

situações, cidadãos ativos na sociedade em que vivem. Este é um método de ensino 

baseado nas teorias de Vigostk e Emília Ferreiro. 

Construtivismo significa isto: a idéia de que nada, a rigor, está pronto, 
acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em 
nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela interação do 
Indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o 
mundo das relações sociais; e se constitui por força de sua ação e não por 
qualquer dotação prévia,na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo 
que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência 
e, muito menos, pensamento.  (BECKER, p. 88-89, 
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http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_20_p087-093_c.pdf. Acesso 
em: 19 out. 2010). 

A epistemologia utilizada em minha prática pedagógica é o interacionismo, e, 

que as duas condições, internas e externas, estão juntas e são importantes no 

processo de ensino-aprendizagem. Procuro desafiar meus alunos para que 

aprendam de formas variadas como jogos, músicas, história e interpretação de 

textos variados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_20_p087-093_c.pdf


22 

3 OS JOGOS NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

Através dos jogos o professor tem a oportunidade de propor um trabalho que 

contemple diversas interdisciplinas. 

Na Matemática, a possibilidade da criança construir relações quantitativas 
ou lógicas, desenvolver seu raciocínio e utilizá-lo a seu favor , questionar o 
como e o porquê dos erros e dos acertos. Nas Ciências, a construção de um 
sistema de pesquisa, a observação, o trabalho de hipóteses ( uma 
manifestação própria do jogo de regras), a testagem o medir riscos, o  
produzir conhecimentos. Na linguagem, a estrutura de códigos que o próprio 
jogo apresenta é tal qual a estrutura léxica (repertório) da língua. A 
interpretação, as decisões, a defesa, o ataque, o blefe, a ordem lógica das 
jogadas. È produzir um texto, dar sentido aos diferentes momentos de uma 
partida ou aprendizagem produzindo a sintaxe ( estrutura), estará o sujeito 
ordenando logicamente as jogadas (UFRGS  PEAD, 
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/valeria/jogo_co
mpreender.htm.Acesso em: 16 out. 2010). 

Com o trabalho interdisciplinar a aprendizagem de conteúdos torna-se mais 

prazerosa, porque um tema é trabalhado em diversas interdisciplinas.  Nas escolas 

tradicionais, o professor trabalhava em cada interdisciplina um conteúdo diferente, 

não havia ligação  e sim uma ruptura que dificultava a aprendizagem.      

 Numa sala interdisciplinar, a obrigação é alternada pela satisfação, a 
arrogância pela humildade, a solidão pela cooperação, a especialização 
pela generalidade, o grupo homogêneo pelo heterogêneo, a reprodução 
pelo questionamento do conhecimento". Baseada nesse pensamento as 
disciplinas que propõem ao trabalho interdisciplinar devem também 
estabelecer relações em suas possibilidades e limitações, focando o 
conhecimento e sua forma de ser assimilado. (FAZENDA apud  XAVIER, 
http://maratimba.com/noticias/news.php?codnot=232491. Acesso em: 16 
out. 2010). 

Relatarei diversas experiências em que propus o lúdico em  minha prática 

pedagógica. Estarão descritas as aprendizagens em cada interdisciplina e ficará 

evidenciado que o trabalho com o lúdico possibilita uma proposta interdisciplinar.  

http://maratimba.com/noticias/news.php?codnot=232491
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3.1 Matemática 

Exemplo 1: Distribuí modelos de casinhas para que pudessem classificar, 

escolheriam um dos critérios, como: porta escura ou clara, 1 ou 2 janelas, modelo de 

telhado, com ou sem chaminé, cor que pintaram. 

Pedi que colocassem o nome na rua e deveria ser o nome e o número da 

rua onde moravam. Questionei qual era o número do vizinho da frente e qual critério 

era utilizado para a escolha dos números para quem coloca luz como a CEE ou 

Nortram. Coloquei no quadro alguns exemplos de números dos alunos e seus 

vizinhos da frente, classificando-os. Após várias tentativas de adivinhar qual o 

critério de classificação, falei que de um lado da rua eram números pares e de outro 

ímpares. Questionei se sabiam o que eram números pares e ímpares. Alguns 

conheciam a brincadeira “discordar”, mas não sabiam o que era par e ímpar.  

Procurei uma forma concreta para que compreendessem, por isso solicitei que 

fossem à frente e formassem grupos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fui formando pares 

entre eles, expliquei que, se formassem pares sem sobrar ninguém, o número era 

par; se alguém ficasse sozinho, o número era ímpar. 

Solicitei que escolhessem números pares para colocar nas casas de um lado 

da rua e ímpares do outro, cuidando para que sua casa e a do vizinho ficassem do 

lado certo. Todos compreenderam bem, mas alguns tiveram um pouco de 

dificuldade e precisaram usar também tampinhas para formar grupos e relembrar 

quais eram pares e ímpares. 

O jogo é um importante aliado para o ensino formal da matemática, através 
de jogos como: boliche, bingos, dominó, baralho, dado, quebra-cabeça, 
xadrez, jogo da memória, jogo da velha, jogo dos primeiros números, na 
ponta da língua, blocos lógicos, linha da vida, caixa surpresa, números 
impares, números pares, brinquedos educativos, tridimensional, habilidades 
de calculo, módulos educativos desenvolve-se habilidades operatórias. 
(KISHIMOTO apud  SOUZA, http://www.webartigos.com/articles/13894/1/o-
ludico-a-sua-importancia-para-aquisicao-da-aprendizagem-
significativA/pagina1.html. Acesso em: 6 out. 2010) 

Ainda: 

"Para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, o mediador deve 
organizar jogos voltados para classificação, seriação, seqüência, espaço, 

http://www.webartigos.com/articles/13894/1/o-ludico-a-sua-importancia-para-aquisicao-da-aprendizagem-significativA/pagina1.html
http://www.webartigos.com/articles/13894/1/o-ludico-a-sua-importancia-para-aquisicao-da-aprendizagem-significativA/pagina1.html
http://www.webartigos.com/articles/13894/1/o-ludico-a-sua-importancia-para-aquisicao-da-aprendizagem-significativA/pagina1.html
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tempo e medidas". A introdução de jogos como recurso didático nas aulas 
de matemática é tido como possibilidade para diminuir os bloqueios 
apresentados por alguns alunos, a respeito da matemática (KISHIMOTO 
apud  SOUZA, http://www.webartigos.com/articles/13894/1/o-ludico-a-sua-
importancia-para-aquisicao-da-aprendizagem-significativA/pagina1.html. 
Acesso em: 6 out. 2010). 

Com esta atividade foi trabalhada não apenas a Matemática, como Estudos 

Sociais (moradia, rua onde moram) e Linguagem (escrita do nome da rua). 

Trabalhei o valor dos algarismos com o uso de material concreto. 

Lembro que, no ano anterior, trabalhei com meus alunos os números através 

de atividades de folhinhas e uso de livro didático. Neste ano iniciei de forma 

diferente, usei com as crianças o Material Dourado. 

Distribuí-o para que o manuseassem livremente e solicitei que pensassem 

para que achavam  que servia. Fiquei impressionada com o quanto é importante 

ouvirmos as hipóteses das crianças, ao invés de darmos as respostas prontas. Um 

aluno disse que o material poderia ser usado da seguinte forma: usar como base a 

placa da centena, em cima uma de dezena para separar os espaços onde se coloca 

as unidades para somar, por  exemplo: 3+5= 8. Falei que a forma como ele havia 

pensado estava certa, que daria para usar assim também. Após apresentei os 

nomes das peças e expliquei como era usado, iniciando a troca das 10 unidades 

pela dezena. Fizemos esta troca também usando as crianças: umas representavam 

as unidades e outras, as dezenas. 

Percebi, ao trabalhar Matemática com as crianças, o quanto é importante 

proporcionar contato com material concreto, pois há uma compreensão maior e de 

forma mais prazerosa do assunto trabalhado: “Os parâmetros curriculares nacionais 

(BRASIL, 1997) também destacam a utilização de materiais concretos pelos 

professores como um recurso alternativo que pode tornar bastante significativo o 

processo de ensino- aprendizagem da Matemática” (NOVELO et al., 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3186_1477.pdf.  

Acesso em: 19 out. 2010) 

Também destaco que trabalhei com meus alunos o Tamgran, que é um 

quebra-cabeça chinês, formado por 7 peças (5 triângulos, 1 quadrado e 1 

paralelogramo). Com essas peças podemos formar várias figuras, utilizando todas 

elas sem sobrepô-las.  Com o uso do Tangran, desenvolveu-se o raciocínio lógico-

matemático, facilitou-se a compreensão das formas geométricas, desenvolveu-se a 

http://www.webartigos.com/articles/13894/1/o-ludico-a-sua-importancia-para-aquisicao-da-aprendizagem-significativA/pagina1.html
http://www.webartigos.com/articles/13894/1/o-ludico-a-sua-importancia-para-aquisicao-da-aprendizagem-significativA/pagina1.html
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3186_1477.pdf
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atenção e a criatividade 

Também trabalhei com os blocos lógicos. Trabalhar formas geométricas 

auxilia na aprendizagem, pois os alunos manuseiam e observam diferentes cores, 

formas e tamanhos, trabalham classificação, seriação, raciocínio lógico, análise-

síntese, podendo integrar tudo isso em outras disciplinas como, por exemplo, em 

Estudos Sociais: localização ao construir casas, estabelecimentos comerciais e rua 

onde moram, escola onde estudam: 

 

 

Diferentes são as possibilidades de vinculação conceituais de cada um dos 
materiais concretos, contudo elencamos alguns conceitos principais para 
explorá-lo conforme segue: 
A) blocos lógicos: relações de conjuntos envolvendo as  operações básicas 
B) ábaco: valor posicional do número,  sistema de numeração decimal e 
operações de adição e subtração 
C)  material dourado: sistema de numeração decimal e propriedades das 
quatro operações fundamentais 
D) Cousinaire: Quatro operações básicas, decomposição dos números e 
proporção 
E) Disco de frações:  Conceitos de fração, operações com números 
fracionários e relação de proporção.  (NOVELO et al., 
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3186_1477.pdf.  
Acesso em: 19 out. 2010) 

 

 

São muitas as possibilidades de material concreto, pois o professor pode 

utilizar diversos em suas aulas para a compreensão dos conceitos matemáticos com 

mais facilidade e de forma prazerosa. 

3.2 Linguagem 

Realizei um jogo com as crianças em que deveriam, em grupos, escrever em 

uma folha frases com nomes dos colegas que desejassem de forma que rimasse. O 

grupo que formasse o maior número de frases com rimas seria campeão e cada 

componente ganharia um pirulito. Esta foi a atividade em que mais se envolveram, 

pois aprenderam e se divertiram toda a aula e criaram diversas frases com rimas 

muito engraçadas. Permiti que escrevessem livremente desde que não houvesse 

palavrões ou algo que desse a entender preconceito a algum colega. 

Estas são algumas frases das crianças em que todos brincaram sem se 

ofender, riam juntos e não ficavam brabos: 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3186_1477.pdf
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A Joanna dorme de vestido na cama. 

A Beatriz tirou sujeira do nariz. 

O Juan come maçã. 

A Alice fez xixi na bice. 

A Gabriela gosta de comer na panela. 

A Ana toma mamá na cama. 

Após a contagem das frases, fizemos um jogo da forca com as frases que os 

alunos criaram. Escolhi algumas e jogamos. Todos se envolveram muito, pois 

precisavam ir lendo para tentar descobrir quais frases estavam no jogo para que não 

fossem “enforcados”. 

Na literatura pode-se também trabalhar de forma lúdica.  O gênero poesia 

infantil surgiu de braços dados com a escola, visando principalmente à 

aprendizagem da Língua Portuguesa. Muitos textos conservavam uma perspectiva 

adulta, visando à educação moral, aconselhando as crianças ao bom 

comportamento e ao civismo. 

Durante quase um século esse gênero manteve-se dependente da escola e, 

somente nos anos 60, é que se libertou, em parte, dos compromissos escolares. 

Contar histórias é uma arte que não pode ser feita de qualquer maneira. Se 

o professor contar histórias de forma que chame a atenção dos alunos, isso pode ser 

algo lúdico, pois permite que viagem no mundo da imaginação e,  a partir das 

histórias contadas, pode-se trabalhar com as crianças  de forma diversificada, 

trazendo benefícios como: estimular o brincar, o escrever, o desenhar, o fazer teatro 

entre outros. Este ano em especial já trabalhei com diversos textos de literatura, 

usando recursos variados como computador, power point, varal, livros ilustrados, 

entre outros. As crianças adoram ouvir histórias, e sempre aproveito esta magia para 

que possam aprender de forma prazerosa. No contexto das histórias crio joguinhos, 

trabalhos artísticos, peças de teatro, escritas de palavras, frases, textos, enfim, 

aproveito  a literatura para motivar os alunos a aprender cada vez mais. 

3.3 Teatro 

Realizei com meus alunos uma peça de teatro sobre a história "O segredo 

da lagartixa", de Lecticia Dansa e Salmo Dansa, Editora FTD. 
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Após conhecerem e ilustrarem a história escrevi no quadro os nomes dos 

personagens, e os alunos disseram o que gostariam de representar. Após juntamos 

as duas turmas de segundo ano para o ensaio. O teatro envolveu as duas turmas de 

alfabetização da escola e foi apresentado no sábado, dia 15 de maio, na festa da 

família. Eu fiz o papel de narradora e as crianças representariam os demais. Em 

outro dia fizeram as máscaras, pintaram-na, enfeitaram-na e a colaram em papel 

cartaz, com exceção do besouro, que usou no dia da apresentação roupa preta e 

capa, e da lagartixa, que usou roupa verde e maquiagem especial. 

Ensaiamos diversas vezes o texto e houve muito envolvimento e interesse 

por parte das turmas. As crianças se envolveram nos ensaios e posso dizer que não 

apenas as crianças, mas os pais e responsáveis também ficaram maravilhados com 

a dedicação e a capacidade de representar dos alunos.  Para que uma 

apresentação de teatro dê certo, é necessário estudo de diversas disciplinas: 

Linguagem, ao ouvirem o texto literário e auxiliarem no resumo desse para o roteiro; 

Matemática, ao contar o número de personagens  e dividir entre os alunos da turma; 

Ciências, como no exemplo deste teatro, ao estudarem sobre os animais (lagartixa, 

besouro...); Estudos Sociais, como datas comemorativas, em especial o Dia das 

Mães, Dia da Família, bem como a abordagem de valores como  amizade, amor, 

carinho. Percebe-se então que o teatro é uma proposta de trabalho que enriquece o 

ambiente escolar e a aprendizagem é a consequência da ludicidade em tudo isto: 

O teatro, no contexto escolar, possui diversas abordagens, que se 
modificaram conforme as modificações da própria educação. Inicialmente foi 
utilizada como um instrumento, uma forma para o aprendizado dos mais 
diversos conteúdos, das diversas áreas do conhecimento. Somente mais 
tarde, o teatro passou a ser considerado uma disciplina, uma linguagem 
com características próprias e que por si constrói conhecimentos. Um 
conhecimento que ultrapassa a ideia do desenvolvimento de uma 
expressividade ou de desenibição, mas que possibilita também o 
desenvolvimento a operatoriedade ( FURTH, 1987, p. 178), na medida em 
que os alunos atores precisam articular diferentes perspectivas de uma 
mesma ação para resolverem os problemas de cena. O fazer teatral 
também torna possível uma maior compreensão por parte do indivíduo de si 
e de o mundo que o cerca, pois exige uma reestruturação física e mental 
para tornar materiais e artísticas as ideias que pretende comunicar. O aluno- 
ator reconstrói uma forma de agir em cena e de pensar, fazendo relações 
entre o mundo cotiodiano e a cena, construindo uma nova maneira de 
representar suas ações e refletir sobre o ambiente em que vive. (FUCHS,  
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/material_mec/eixo3/teatro/abord
agem_dramatica.pdf. Acesso em: 6 out. 2010)  

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/material_mec/eixo3/teatro/abordagem_dramatica.pdf
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/material_mec/eixo3/teatro/abordagem_dramatica.pdf
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Outra peça de teatro que foi trabalhada e apresentada próximo ao Dia dos 

Pais foi  “O homem que amava caixas”, de Stephen Michael King. 

Esta é a história de um homem que amava seu filho, mas não sabia 

demonstrar através de palavras. Ele construía brinquedos com caixas, dava-os de 

presente e brincava com o filho. Através destas caixas, demonstrava o sentimento 

de amor que tinha guardado em seu coração. 

Aqui fica uma evidência do quanto a Literatura pode ser algo lúdico. Através 

desta história, trabalharam-se vários  conteúdos como Estudos Sociais (Dia dos Pais 

- datas comemorativas), Expressão (teatro), Artes (construção de brinquedos com 

caixas para fazer parte do cenário do teatro), Ciências (reciclagem das caixas). 

3.4 Música 

Neste curso de Pedagogia tive uma disciplina de Música em que aprendi 

sobre a importância de utilizar este recurso com os alunos: 

Diante destas considerações, podemos perceber a importância da atividade 
musical para o ser humano, cumprindo em uma sociedade as mais variadas 
funções, entre as quais poderíamos citar o prazer estético e lúdico, a 
representação simbólica, a expressão corporal, a adaptação aos valores 
sociais e a contribuição para a continuidade da tradição cultural. 
(STAHLSCHMIDT, 
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/material_mec/eixo3/musica/mus
ica.htm. Acesso em: 16 out. 2010). 

Utilizo muito a música como recurso para auxiliar na construção do 

conhecimento, pois  realizei um curso de Alfabetização na UFRGS em que aprendi 

uma música bem divertida do alfabeto, que não é na ordem alfabética. Há nela uma 

classificação: coisas, comidas, bichos, jogos e trabalhos. No início do ano cantei 

com meus alunos em diversos momentos, e eles se beneficiaram do recurso da 

música para aprender o alfabeto relacionando-o ao que lhes era significativo. 

Utilizo músicas em diversos momentos: no início das aulas para que  tenham 

introdução e não iniciem diretamente com atividades e durante as atividades, em 

momentos que é necessário fazer silêncio ou falar mais baixo. Os professores 

podem usar música como recurso em diversas situações, como na aquisição de 

conhecimentos, na formação de hábitos e de atitudes, na disciplina, na rotina, em 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/material_mec/eixo3/musica/musica.htm
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/material_mec/eixo3/musica/musica.htm
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datas comemorativas. Ela contribui também para auxiliar na aprendizagem de 

conteúdos de diversas disciplinas, como Matemática, Língua Portuguesa e outros 

idiomas, Ciências, entre outros: 

O raciocínio lógico matemático encontra terreno fértil para se desenvolver 
por meio de atividades musicais. A música de ritmo métrico apresenta uma 
estrutura totalmente baseada em proporções matemáticas, por exemplo, as 
unidades de pulsação são subdivididas em duas partes  (e por múltiplos de 
dois) na subdivisão binária, e em três partes (e por múltiplos) na subdivisão 
ternária. (DIAS; NICOLAU,  2003,  p. 80) 

Quando os jogos são acompanhados de atividades musicais, contribuem 

para que as crianças demonstrem maior rapidez nas decisões por causa do tempo 

imposto pela música. Quando se aprende a ouvir por meio da música, desenvolve-se 

a capacidade auditiva, desenvolve-se a concentração e a memória, armazenando 

dados para construção de novos conhecimentos, de acordo com Stahlschmidt 

(2007). Cito um exemplo vivenciado em sala. Alguns alunos já conheciam os 

números, relacionando-os à quantidade; no entanto, não tinham memorizado a 

sequência das dezenas e se confundiam ao expressá-la oralmente, para que a 

memorizassem de forma significativa compus uma musiquinha: A dona Centopéia 

tem muitos pezinhos, muitos sapatinhos dona centopéia tem: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 

70, 80 e finalmente 100. Amaram a música, cantavam e nunca mais esqueceram a 

sequência das dezenas: 

Em todas as culturas as crianças brincam com a música. Jogos e 
brinquedos musicais são transmitidos por tradição oral, persistindo nas 
sociedades urbanas, nas quais a força da cultura de massas é muito 
intensa, pois são fontes de vivências e desenvolvimento expressivo e 
musical. Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz- de- 
conta, esses jogos e brincadeiras são legítimas expressões da infância. 
Brincar de roda, ciranda, pular corda, amarelinha, etc. são maneiras de 
estabelecer contato consigo próprio e com o outro, de se sentir único e, ao 
mesmo tempo, parte de um grupo, e de trabalhar com as estruturas e 
formas musicais que se apresentam em cada canção e em cada brinquedo.  
(BRITO, 2003, p. 96) 

Ao utilizar este recurso, as crianças vão além da linguagem musical, 

integrando diversas disciplinas. A escuta de obras musicais provoca emoções, 
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sensações, pensamentos e comportamentos diversos de uma pessoa para outra. 

Ela pode despertar vontade de se movimentar, dançar, cantar, enfim, é algo que 

mexe com o ser humano. 

Quando escuta música, a criança motiva-se pelo lúdico e aprende de forma 

integral: mente, corpo e emoção, contribui para interpretação vocal, expressão oral, 

vocal e criação.   

A música aparece também nas cantigas de roda em que é trabalhada a 

sociabilização, através da formação do círculo, em que há necessidade de se 

comunicar frente a frente, de dar as mãos e de formar um conjunto. Cantam textos 

coletivamente, cooperam uns com os outros, formando uma unidade, resultando em 

controle da motricidade, ordenação do pensamento, maior agilidade e  integração. 

3.5 Passeios pedagógicos 

Outras atividades lúdicas que a escola pode propor a seus alunos são 

passeios pedagógicos. Este ano realizei diversas saídas de campo: fomos à feira do 

livro de Esteio, onde os alunos tiveram contato com diferentes tipos de textos; 

trabalhou-se também a Matemática, quando foi necessário contar o dinheiro para a 

compra dos livros escolhidos. Neste dia tiveram a oportunidade de assistir a uma 

peça teatral. 

Também fomos ao Corpo de Bombeiros, quando aprenderam sobre a data 

comemorativa do dia dos bombeiros e como é o trabalho que eles fazem, quais os 

primeiros socorros, os cuidados para evitar acidentes em casa etc. 

Outro passeio realizado foi ao cinema de São Leopoldo para assistir ao filme 

“Meu malvado favorito”. Com o filme, aprenderam sobre relacionamentos como 

amizade e  não-vingança. Após passeios pedagógicos podem-se trabalhar diversos 

conteúdos na sala de aula: realizar produção textual, historinhas matemáticas 

envolvendo situações dos passeios, enfim, surgem muitas possibilidades de 

trabalho. 

Uma situação que me chamou atenção foi quando estava recolhendo 

dinheiro dos alunos para pagar o ônibus. Um aluno me deu dinheiro a mais e  dei o 

troco, outro aluno  questionou o  porquê de eu estar dando o dinheiro arrecadado  

deles para o colega. Percebi que, quando recolhia o dinheiro, eles prestavam 

atenção e, a partir deste questionamento, trabalhei sobre o valor do dinheiro e o 
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troco. Depois desse momento, quando era necessário arrecadar dinheiro, passei a 

contar todo o valor com as crianças. 

São situações simples em que se podem trabalhar diversos conteúdos a 

partir das curiosidades e das inquietações dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

4 OUTROS BENEFÍCIOS DO LÚDICO 

Nas séries iniciais, muitos educadores preocupados com os conteúdos não 

permitem a seus alunos o brincar. Há somente espaço para exigências, cobranças e 

disciplina. O único momento que resta para brincar é o momento de recreio em que 

cada um tem que se dividir em momentos para atender às necessidades básicas, 

como ir ao banheiro, tomar água, lanchar, e o brincar.   

Muitas vezes esta ideia de que escola não é lugar de brincar vem de casa, 

pois, ao iniciar o ano letivo, já solicitei a contribuição dos pais com uma lista de 

diversos materiais e um brinquedo. Para minha surpresa os pais enviaram muitos 

materiais, mas, de 24 alunos, somente dois pais enviaram brinquedos. 

Isto acontece porque muitas pessoas, principalmente a família, têm a ideia 

de que escola não é lugar de brincar e não têm noção dos benefícios que o lúdico 

traz para a aprendizagem. 

Muitos são os benefícios do uso dos jogos, dentre eles, o desenvolvimento 

da habilidade do pensamento, da imaginação, a tomada de decisões, a 

interpretação, a criatividade, o levantamento de hipóteses, a união, a cooperação, a 

socialização, a elevação da autoestima e a autonomia. Com os jogos  a criança 

transforma uma realidade difícil através da  fantasia.  

Uma aula monótona pode se transformar em algo atraente e produtivo, pois 

através do jogo trabalham-se relacionamentos como amizade, afetividade, auto-

estima, cooperação. De que adianta trabalhar diversos conteúdos de forma 

mecânica, sem levar em conta como está o aluno? 

Devemos procurar saber como o aluno está e não apenas nos interessar por 

conteúdos, mas pela sua auto-estima e pelo relacionamento com as pessoas com 

quem convive:  

O jogo não é simplesmente um “passatempo” para distrair os alunos, ao 
contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa 
lugar de extraordinária importância na educação escolar. Estimula o 
crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades 
intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo o advento e o progresso da 
palavra. Estimula a observar e conhecer as pessoas e as coisas do 
ambiente em que se vive. Através do jogo o indivíduo pode brincar 
naturalmente, testar hipóteses, explorar toda a sua espontaneidade criativa. 
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O jogo é essencial para que a criança manifeste sua criatividade, utilizando 
suas potencialidades de maneira integral. É somente sendo criativo que a 
criança descobre seu próprio eu (MAURÍCIO,  apud TEZANI, 
http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=621, 2006. 
Acesso em: 19 out. 2010) 

O trabalho com o lúdico possibilita motivação, entusiasmo, alegria, interesse. 

Como deve ser para o professor saber que um aluno faltou à aula porque não estava 

motivado a ir para a escola? Fora do ambiente escolar há muitos recursos atrativos, 

como internet, televisão e filmes. Se a escola não for um lugar atrativo, quem vai 

querer frequenta-la todos os dias?  Acredito que nem o professor vai ter prazer de 

estar neste ambiente se ele for monótono. 

A escola pode ser um espaço para construir aprendizagens e este objetivo 

pode ser alcançado em um processo em que não  haja repetição, mas criação e 

transformação. No entanto deve-se tomar cuidado com as características do jogo, 

pois ele é uma  atividade livre que não pode ser conduzida com cobranças e ordens 

externas. As regras vão surgindo, sendo construídas pelo educador e pelo grupo. O 

jogador que  desobedece às regras é chamado de “desmancha-prazeres”, pois 

destrói  a magia e desestrutura o que está sendo construído pelos jogadores Os  

próprios alunos vão chamar atenção quanto à postura do colega e explicar o que 

deve fazer para se estruturar novamente no jogo: 

Nas palavras de Winnicott, a brincadeira estabelece o elo entre a realidade 
interna e externa do sujeito, mantendo-o íntegro (1982:164). Para este 
autor, através da brincadeira a criança começa a permitir aos outros que 
tenham uma existência independente. De que outro modo a criança faz 
amigos (e inimigos)? A brincadeira fornece uma organização para a 
iniciação de relações emocionais e assim propicia o desenvolvimento de 
contatos sociais. (WINNICOTT apud FORTUNA, 
http://brincarbrincando.pbworks.com/f/texto_sala_de_aula.pdf. Acesso em: 
19 out. 2010).  

O jogo contribui para a socialização, para a vivência comunitária e para cada 

indivíduo colocar-se no papel do outro. Brincando e jogando, a criança estabelece 

vínculos sociais, ajusta-se ao grupo obedecendo a regras, ou propondo 

modificações.  

No jogo, quem determina o desenvolvimento ou o fim são os jogadores, o 

que auxilia na autonomia dos educandos. Há sempre desafios, pois durante os jogos 

http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=621
http://brincarbrincando.pbworks.com/f/texto_sala_de_aula.pdf
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cada participante precisa elaborar estratégias para alcançar seus objetivos. 

No trabalho em grupo aprende-se a ganhar e a perder, criam-se estratégias 

para ganhar, mas, se perder, surgem reflexões sobre os motivos, traçando novos 

objetivos e estratégias para a próxima jogada. Aprende-se a utilizar o que se sabe 

fazer de melhor e unir com as habilidades e conhecimentos dos colegas do grupo, 

trabalhando em espírito de cooperação.  
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5 O PAPEL DO EDUCADOR 

Qual deve ser a postura do professor quando  propõe o lúdico? Em primeiro 

lugar deve ter um objetivo, caso contrário será  apenas uma brincadeira. 

Para uma aula ser ludicamente inspirada, não basta ensinar conteúdos com 

jogos: as características do brincar devem estar sempre presentes na postura ativa 

do professor, na seleção dos conteúdos, no papel do aluno que não é passivo, mas 

sujeito de sua aprendizagem. A aprendizagem é construída de forma espontânea, 

nada de aula pronta em que o professor sabe tudo o que vai acontecer, pois se 

convive com o incerto, com o imprevisível.  Nestas aulas o foco não é produtividade, 

levam-se em consideração os interesses e necessidades dos educandos.  Através 

do lúdico temos a oportunidade de observar mais nossos alunos e de descobrir seus 

interesses e necessidades e as razões que os levam a ter certas reações. Através 

de suas atitudes estão sempre querendo nos dizer ou mostrar algo importante.  

Educar não é apenas repassar informações, mas contribuir para que o 

educando construa  a sua identidade, tomando consciência de si mesmo, dos outros 

e da sociedade que vive, expressando  sua opinião e respeitando  a do outro, 

mostrando o infinito de possibilidade para que seja feita uma escolha de acordo com 

seus valores, visão de mundo e refletindo sobre  as circunstâncias adversas que irá 

encontrar.  

È muito importante que o educador estabeleça vínculo afetivo com o 

educando, pois a criança precisa de estabilidade emocional para construir a 

aprendizagem. A intervenção do professor pode acontecer de acordo com as 

necessidades colocadas pelo grupo. Pode entrar na brincadeira e questionar os 

alunos sobre o papel que desempenham, questionando sobre o  que fazem, do que 

brincam, como brincam, do que necessitam para brincar. Pode ser apenas um 

observador e, em outro momento, propor atividades dirigidas que ampliem os 

conhecimentos das crianças dentro de suas necessidades.  

O educador mediador pode auxiliar na escolha do material, organização do 

espaço e das crianças. È um elemento integrante das brincadeiras, desempenhando 

diversos papéis: em certos momentos como observador e organizador e, em outros, 

como personagem que questiona e enriquece o trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

Os jogos e brincadeiras faziam parte do cotidiano das pessoas, que se 

utilizavam deles, independentemente de diferenças como idade e  sexo, em rituais 

religiosos, artísticos, festas, casamentos, entre outros. 

O homem trabalhava objetivando ter o básico para viver, mas, com o 

excesso de produção, passou a trabalhar cada vez mais e o tempo para o brincar 

tornou-se menor. Mesmo assim as pessoas não se contentavam com o que 

recebiam, passando a desejar cada vez mais bens materiais. Alguns passaram a ser 

mais beneficiadas do que outros, resultando em surgimento de classes  sociais. 

As crianças e os adultos que antes compartilhavam os mesmos ambientes, 

passaram  a  ter espaços diferenciados para suas atividades, como trabalho e  lazer. 

Um dos espaços que passou a existir foi a escola. 

Com o passar dos anos, novos estudos foram surgindo e a visão do brincar 

foi sendo modificada.  Grandes homens realizaram pesquisas sobre o 

desenvolvimento da criança e a relação com o brincar, dentre eles destaco Piaget, 

Vygotsky, Freud. 

Piaget mostra em seus estudos as fases de desenvolvimento e idades 

aproximadas, que noções se desenvolvem em cada período da vida, os  jogos que  

estão presentes em cada fase, bem como suas características. As contribuições de 

Piaget são de grande importância para que o professor conheça seu aluno e a fase 

de desenvolvimento que em se encontra para propor um trabalho que vá ao 

encontro das suas necessidades.   

Vygotsky traz informações sobre as zonas de desenvolvimento que a criança 

passa enquanto aprende (real, proximal e potencial), bem como reforça a 

importância do jogo para o  desenvolvimento infantil  e para a  construção da 

aprendizagem. 

Freud mostra o quanto às brincadeiras são importantes na Psicanálise, pois 

contribuem ao revelar o inconsciente, descobrindo traumas e resolvendo conflitos.  

Aprendi sobre a importância do lúdico na aprendizagem através dos estudos 

realizados em diversas interdisciplinas neste curso de Pedagogia da UFRGS e, aos 

poucos, aplicava o que aprendia em minha prática docente. No início proporcionava 
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muitas brincadeiras e jogos sem objetivos ou com o objetivo de ensinar conteúdos, 

desta forma, interferia constantemente na atuação dos alunos. Percebi que cometi 

graves erros, pois, para que cumpra um papel pedagógico, a brincadeira deve ter 

intencionalidade, e, para que não seja anulado o sentido lúdico, deve-se evitar a 

intervenção no jogo. A intervenção só é válida quando é aberta, baseada na 

provocação e no desafio, que não corrija ou determine as ações, mas as 

problematize e as apoie. 

Em minha experiência docente, procuro desafiar meus alunos para que 

avancem na aprendizagem, por isso o lúdico está presente no nosso dia a dia em 

diversas atividades como músicas, teatro, jogos, brincadeiras, artes, no contato com 

material concreto, entre outros, o que enriquece o trabalho, tornando a 

aprendizagem mais significativa e prazerosa. Trabalho de forma interdisciplinar, 

rompendo com qualquer barreira que possa existir entre as disciplinas. 

Os pais e educadores devem compreender o quanto o lúdico faz bem para o 

desenvolvimento da criança, pois propor jogos e brincadeiras não significa deixar de 

se preocupar com o ensino; ao contrário, é procurar formas diferenciadas para que o 

ensino seja significativo. Os educadores são mediadores deste processo de 

desenvolvimento, estimulando nas crianças o interesse pela aprendizagem.   

Nosso país tem uma diversidade imensa de brincadeiras em cada região, 

mostrando culturas diversas e comuns que surgiram das culturas europeia, africana 

e indígena. Sendo assim, o brincar constitui-se em um patrimônio lúdico da 

humanidade, pois, através das brincadeiras, cada região do Brasil mostra sua 

história e a linguagem cultural existente. 

Na história, o brincar também mostrava como era a cultura da época: 

meninos e meninas compartilhavam todos os brinquedos. Um exemplo é que ambos 

brincavam de boneca. Somente a partir dos sete anos é que os meninos não podia 

mais brincar de boneca trocando esta brincadeira por atividades como caçar, atirar, 

montar a cavalo e participar de jogos de azar. Atualmente até existem brinquedos 

que são mais utilizados por meninos e por meninas, como carrinho para meninos e 

bonecas para meninas, mas todos podem brincar das mesmas brincadeiras, como o 

futebol, por exemplo, que é jogado por ambos os sexos. 

O professor precisa formular metodologias de trabalho que levem em conta 

as diferentes culturas, especificidades e contextos históricos culturais. 
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O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
convertidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da vida quotidiana (BERNARDES, apud 
HUIZINGA, 2001 p. 33). 

O jogo perde o sentido se for imposto pelo professor, deve ser algo 

voluntário. Sala de aula é um lugar de brincar se o professor consegue fazer com 

que os alunos aprendam e sintam-se motivados, com desejo de buscar 

conhecimento.  

Muitos educadores buscam sua identidade na oposição entre brincar e 

estudar: os educadores de crianças pequenas, recusando-se a admitir sua 

responsabilidade pedagógica, promovem o brincar; os educadores das demais 

séries de ensino promovem o estudar. Por que não trabalhar promovendo o estudar 

e brincar ao mesmo tempo? 

Cada vez mais, com a vida moderna em que as pessoas trabalham muito 

tempo para o sustento e adquirir bens materiais, pouco ou nenhum tempo é 

dedicado a família e em especial aos filhos que precisam de atenção. Com isso 

raramente as crianças vão às ruas para brincar e ficam muito tempo na frente da 

televisão, na internet e em outros jogos eletrônicos. Na maioria das vezes o único 

local em que as crianças têm contato com o  lúdico é na escola e, infelizmente, o 

brincar é negligenciado por muitos educadores que acham perda de tempo propor 

jogos e brincadeiras, preocupados excessivamente com conteúdos. A lei nº 11.274 

passa o Ensino Fundamental de 8 para 9 anos, visando assegurar a todas as 

crianças um tempo maior de convívio escolar e  qualidade no ensino, revendo os 

métodos utilizados. O período de alfabetização passa a ser de três anos para que a 

criança  tenha mais contato com o material concreto, com o lúdico e, assim, não  

ingresse no Ensino Fundamental tendo contato direto com lápis e papel em aulas 

tradicionais de cópia e repetição, objetivando não apenas a alfabetização, mas o 

letramento,  que é dar sentido a leitura e escrita,  sabendo utilizá-las no dia a dia de 

forma significativa. 

O lúdico contribui de várias formas para a construção da aprendizagem, 

dentre elas destaco que as crianças aprendem a trocar pontos de vista e a trabalhar 

em equipe, colocam em prática regras de comportamento que aprenderam na vida 

real, constroem  regras aceitando-se mutuamente, convivem com o coletivo e 
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desenvolvem habilidades que poderão contribuir para a vida adulta, subordinam 

impulsos, precisam mostrar auto-controle diante de algumas situações, elevam sua 

auto-estima, desenvolvem autonomia,  determinação, tomada de decisões, união, 

cooperação, socialização e interação social, Também desenvolvem imaginação e 

criatividade. Através dos jogos aprende-se além dos  conteúdos, pois eles 

contribuem para  a socialização, para a vivência comunitária, trabalham amizade, 

afetividade, o colocar-se no lugar do outro e o não fixar seus interesses apenas na 

satisfação pessoal. 

Nos  jogos trabalha-se em equipe,  aprendendo a ganhar e a perder, luta-se  

criando estratégias para alcançar os objetivos, para isso formam-se parcerias com 

os colegas e valoriza-se o que cada um pode contribuir para o fortalecimento de 

todos que têm objetivos em comum. Enfim, aprende-se a utilizar o que se sabe fazer 

de melhor e a unir com as habilidades e os conhecimentos dos colegas do grupo, 

trabalhando em espírito de cooperação.  

A verdadeira contribuição que o jogo dá à Educação é ensiná-la a rimar 
aprender com prazer e onde está o prazer no jogo? Naquilo que o 
caracteriza: espontaneidade, improdutividade, trânsito entre a realidade 
externa e interna, interatividade, simbolismo constantemente recriado, 
desafio e instigação, mistério, imponderabilidade e surpresa (FORTUNA, 
http://brincarbrincando.pbworks.com/f/texto_sala_de_aula.pdf. Acesso em: 
19 out. 2010) 

Dentre as contribuições que o lúdico traz  para a educação, o mais 

importante é o prazer  que resulta em aprendizagem efetiva e contínua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://brincarbrincando.pbworks.com/f/texto_sala_de_aula.pdf
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