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APRESENTAÇÃO 

As Indagações sobre o lugar da pesquisa no meio social surgem a todo momento, 

principalmente nesse início de século XXI em que o neofascismo, o neoliberalismo, a 

necro-política, a propagação de Fake News, bem como a volta de teorias infundadas 

bombardeiam a ciência em detrimento de crenças e mitos sem validação e comprovação 

no intuito de enaltecer concepções de mundo que desvalorizam a formação humana e o 

sujeito como processo sine qua non para o desenvolvimento social e econômico. 

Nesse sentido, a presente obra tem como objetivo reunir pesquisas sobre os eixos 

História, Cultura e Sociedade, a partir de bases epistemológicas e éticas, com a finalidade 

de apontar reflexões e discussões, críticas e atuais, que problematizam e teorizam sobre 

os múltiplos aspectos que se interseccionam na formação de nossa sociedade, uma vez 

que torna-se necessário as diversas formas de escrita sobre tais aspectos, através das mais 

variadas áreas do conhecimento 

Busca-se então, a partir de uma abordagem interdisciplinar, apontar as relações 

sociais, históricas e culturais brasileira, buscando expandir novos horizontes de pesquisas 

acerca de nossa cultura, que é sobretudo, marcada por disputas de poderes; heterogênea 

dada a miscigenação étnica na sua formação que possui uma ampla diversidade histórica 

e cultural oriunda da grande extensão territorial que gera, por finalidade, uma ampla gama 

de características específicas de cada região a serem analisadas a partir de seus contextos 

específicos: educacional, alimentício, sexual e de gênero, ritmos, cores e sabores, entre 

outros tão marcantes na formação do Brasil. 

Desse modo, este livro é a síntese da pluralidade de objetos, temas de pesquisa e 

pesquisadores de diversas áreas se concretizando como um processo de reflexões 

múltiplas.  

 

Desejamos uma ótima leitura! 

Os Organizadores
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PREFÁCIO 

 

INTERSECÇÃO ENTRE HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE BRASILEIRA 

A pesquisa acadêmica e sua relevância histórica, cultural e social são rebatidas 

concomitantemente neste limiar de século XXI, em que o próprio significado do saber-

fazer intelectual e científico é questionado constantemente, muitas vezes, por ideários 

retrógrados e pela proliferação de Fake News. Em contrapartida, diante desse cenário 

complexo a ciência resiste. As incertezas e desigualdades instigam pesquisadores de 

diversos campos do conhecimento a refletirem sobre questões atinentes ao processo de 

construção histórica, social e cultural do Brasil. 

A coletânea História, cultura e sociedade brasileira: diálogos interdisciplinares  

conclama pesquisas com reflexões e discussões que problematizam e teorizam as distintas 

nuances que se alinham na formação nacional, tais produções e suas diversas formas de 

escrita interseccionam-se em uma obra rica, com olhares vários sobre o Brasil e suas 

multifaces, trabalho que envida tempo, método e perícia. Apresenta-se ao público não 

somente novos objetos, problemas e abordagens diversas de investigação nas várias áreas 

do conhecimento. Desvela-se nesta obra o empenho de pesquisadores de distintas regiões 

do país, os quais aventuram-se no mercado editorial, no afã de levar aos leitores trabalhos 

desempenhados no seio acadêmico, os quais devem ser compartilhados com grupos 

maiores. O livro aglutina o singular e o plural, no concernente às temáticas investigadas, 

através de um vocabulário rico e diversificado.   

 Cada capítulo discorre sobre modos de realizar a investigação científica, através 

de teorias, métodos e fontes que permitem a cada um dos autores uma análise peculiar 

sobre um objeto em questão. Investigar, questionar e compreender o que inquieta cada 

autor delineia o caminho percorrido pelos escritores que ousadamente contribuíram para 

a composição de História, cultura e sociedade brasileira: diálogos interdisciplinares, 

organizada   pelos   professores e pesquisadores Andreia Rodrigues de Andrade, Fabiano 
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Eloy Atílio Batista, João Antônio de Sousa Lira e Caroline Rodrigues de Freitas 

Fernandes. Deste modo, o livro é um exemplo de trabalho investigativo através do diálogo 

refinado entre diversos campos de estudo, em que os autores se propõem a responder às 

inquietudes históricas, sociais e culturais brasileiras numa perspectiva interdisciplinar.  

 Com grande estima faço o convite à leitura desta obra, a qual não se prende à 

análise e compreensão de um tema apenas, mas aventa possibilidades várias de 

perquirição sobre múltiplos caminhos e permite chaves variadas de leitura e interpretação 

sobre o Brasil. Tarefa que defere conhecer sujeitos em contextos históricos, sociais e 

culturais variados e enseja novas questões para os interessados em adentrar nas trilhas da 

produção acadêmica.  

Andreia Rodrigues de Andrade 
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CAPÍTULO VI 

A LUDICIDADE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA 

APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS 

 
Iza Cristina Silva de Medeiros58; Maria Goretti Silva de Medeiros59; 

Wiziley de Queiroz Freire60. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.06-06 

 

RESUMO: 

O presente artigo científico tem como objetivo descrever algumas considerações a 

respeito da ludicidade como ferramenta pedagógica na aprendizagem nos anos iniciais e 

dentro da temática o uso de jogos e brincadeiras como benefícios do lúdico, baseando-se 

fundamentalmente nas concepções de teóricos os quais enfocam a influência desse 

instrumento na assimilação e apropriação do conhecimento de forma prazerosa. E com 

isso é de grande relevância que a escola proponha às crianças condições de aproveitar as 

oportunidades educacionais voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem. A instituição de ensino deve oferecer oportunidades para a construção do 

conhecimento através da descoberta e da invenção, favorecendo, assim, o processo de 

desenvolvimento da criança.        

PALAVRAS-CHAVE: Criança. Escola. Lúdico. Desenvolvimento. Aprendizagem. 

 

 

LUDICITY AS A PEDAGOGICAL TOOL IN LEARNING IN THE EARLY 

YEARS 

ABSTRACT: 

This scientific article aims to describe some considerations about playfulness as a 

pedagogical tool in learning in the early years and within the theme the use of games and 

games as benefits of playfulness, based fundamentally on the conceptions of theorists 

who focus on the influence of this instrument in the assimilation and appropriation of 

knowledge in a pleasurable way. And with this, it is of great relevance that the school 

proposes to children the conditions to take advantage of educational opportunities aimed 

at satisfying their basic learning needs. The educational institution must offer 

opportunities for the construction of knowledge through discovery and invention, thus 

favoring the child's development process. 

KEYWORDS: Child. School. Play. Development. Learning. 
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O presente artigo trata de um trabalho que considera como objeto de estudo a 

aprendizagem através da ludicidade como ferramenta pedagógica nos anos iniciais por 

meio do jogo/brincadeira o qual o uso destes instrumentos contribui significamente no 

desenvolvimento infantil, apropriando-se de embasamentos teóricos, os quais reforçará a 

questão proposta.  

O interesse pela temática da aprendizagem por intermédio do lúdico no contexto 

escolar nos anos iniciais surgiu mediante, enquanto professora, perceber o quanto as 

crianças fixam de forma sistematizada os conteúdos abordados e como reproduzem ações 

vivenciadas se comportando diante dessa prática metodológica e o quanto as mesmas 

apropriaram-se desse instrumento para expressarem suas experiências em seu processo 

de desenvolvimento seja ele cognitivo, psicológico e/ou socioafetivo.  

Sabe-se da importância do lúdico no processo de ensino e aquisição da criança, 

bem como desperta o prazer que este propicia a mesma, uma vez que se faz necessário as 

aulas serem atrativas no intuito de acender o interesse do discente além de fixar melhor 

esse ensinamento. Isso porque, se torna imprescindível o uso dessa ferramenta no 

progresso de ensino-aprendizagem, visto que o jogo/brincadeira é parte integrante na 

evolução da personalidade da criança. É por meio das brincadeiras que a criança explora 

o ambiente em que vive e aprende mais sobre os objetos da cultura humana. Negrine, 

(1994, p. 20), afirma que "quando a criança chega à escola, traz consigo toda uma pré-

história, construída a partir de suas vivências, grande parte dela com auxílio da atividade 

lúdica". Um dos papéis da escola é justamente proporcionar situações em que esse 

procedimento esteja ativo em suas atividades escolares.  

Um aspecto de grande relevância refere-se ao fato de que as brincadeiras/jogos 

possibilitam um salto qualitativo no avanço da psique infantil, porém, no decorrer delas 

a criança tem a oportunidade de desenvolver as funções psicológicas superiores como: 

atenção, memória, controle da conduta, entre outros aspectos, dependendo da atividade e, 

como ela está sendo realizada, diante de seus respectivos objetivos.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil (1998, 

p. 210), “o jogo tornou-se objeto de interesse de psicólogos, educadores e pesquisadores 
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como decorrência da sua importância para a criança e da ideia de que é uma prática que 

auxilia o desenvolvimento infantil, a construção ou potencialização de conhecimentos”.  

Baseado nesse contexto percebe-se que, para a criança alcançar uma 

aprendizagem apreciável, ela precisa ser estimulada a metodologias produtivas, as quais 

lhes proporcione não só as questões psíquicas, mas as questões cognitivas e socioafetivas.   

Diante desse cenário, é preciso saber se é possível a criança praticar o jogo sem 

causar-lhe psicologicamente uma reação competitiva entre os participantes?  A criança 

conseguirá superar a ansiedade na oportunidade a qual está praticando-o com outros 

colegas? Quais as regras desses jogos? O que estes entretenimentos trarão de benefícios 

para a criança? Quais as possibilidades de conhecimentos o jogo/brincadeira pode 

enriquecer no progresso da criança?   

Sabe-se que muitas são as reações dos pequenos, a qual a interação do jogo pode 

provocar durante sua execução. Por isso, sem pretensão de esgotar o tema, o presente 

artigo científico visa, de forma teórica, expor algumas justificativas, as quais possam 

contribuir para a valorização dessa prática em salas de aula no ensino dos anos iniciais. 

Para construir esse artigo optou-se por uma pesquisa de natureza bibliográfica de autores 

que fundamentam a ideia proposta como Reinaldo Soler (2008), e Tizuko Morchida 

Kishimoto (2009).   

 

A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA LIVRE DO JOGO/BRINCADEIRA NA SALA 

DE AULA  

É importante compreender que a criança em interação com outras criam situações 

as quais o jogo/brincadeira se faz presente sem que haja de forma pressionada a prática 

dessa ação. Conforme Kishimoto (2009, p. 24) “a ausência de pressão do ambiente cria 

um clima propício para investigações necessárias à solução do problema”. Sendo assim, 

pode-se afirmar que a escola deve possibilitar atividades recreativas, as quais as crianças 

sejam peças fundamentais da ação para fomentar seu desenvolvimento cognitivo.  

Um dos objetivos da escola é promover uma proposta curricular, a qual possa 

ascender o nível de aprendizagem de sua clientela. Entretanto, nessa linha, é relevante 
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considerar a heterogeneidade existente dentro da instituição para que se possa obter de 

forma significativa a meta centrada na ideia planejada. 

Às vezes, os alunos não conseguem ter uma melhor desenvoltura em seu processo 

de ensino-aprendizagem devido às inadequadas estratégias utilizadas, às quais não fazem 

com que eles sintam prazer e sejam produtores de suas habilidades, ficando limitados 

somente a atividades prontas.  Vale a pena promover episódios em que a criança sinta-se 

livre para explorar suas perspectivas de criar e inventar. Portanto, é preciso que o 

professor se conscientize que nas brincadeiras as crianças recriam e estabilizam aquilo 

que sabem sobre os mais diversos aspectos do conhecimento em atividades espontâneas 

e imaginárias. “As atividades lúdicas tornaram-se significativas à medida que a criança 

se desenvolve, com a livre manipulação de materiais variados, no qual ela possa 

reconstruir, reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação mais completa” (PIAGET, 

1973). 

Há o que se questionar dentro da prática de jogos em salas de aula, visto que de 

certa forma tem-se a visão de que esta estratégia é uma metodologia um tanto 

desnecessária a uma aprendizagem significativa, gerando assim ocupação de tempo.  Na 

verdade, o jogo e a brincadeira carregam em si um significado muito abrangente. É 

construtivo, porque pressupõe uma ação do indivíduo sobre a realidade. É carregado de 

simbolismo, reforça a motivação e possibilita a criação de novas ações como cita Soler 

(2008, p. 28) em seus escritos: 

O jogo é um meio extremamente poderoso de formar comportamentos. 

Podemos também, por meio do jogo, modificar uma sociedade, 

tornando-se mais humana, cooperativa e pacífica, ou ao contrario 

tornando essa sociedade extremamente competitiva, violenta e 

desumana. 

Sabe-se que para a criança alcançar uma aprendizagem significativa ela precisa se 

apropriar de competência dessa natureza, pois não basta somente ser envolvida nesse 

mecanismo, mas fazer com que ela seja o instrumento fundamental dessa prática, de 

forma que não prevaleça à competitividade entre os participantes da ação.  

O jogo, a brincadeira, o lazer enquanto atividades livres, gratuitas são protótipos 

daquilo que representa as atividades lúdicas, que se reduziram apenas em atividades 

infantis. Freinet (1998) denomina "práticas lúdicas fundamentais" como o não exercício 
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específico de alguma atividade, pois ele acredita que qualquer atividade pode ser 

corrompida nas suas essências, dependendo do uso que se faz dela.  

A criança necessita dessa ideia, do livre, para interpretar e estabelecer relações 

lógicas como conhecer suas possibilidades e atender suas expectativas formadas a partir 

de suas experiências, quer seja mediante observações quer seja diante das próprias 

práticas.  

Muitas vezes o jogo/brincadeira não é aceito como uma ferramenta de ensino 

dentro da escola. Ele é visto como um divertimento que distrai o aluno por alguns minutos 

e o dispersa do mundo real. Guiar (1998, p. 33-40), em sua obra “Jogos para o Ensino de 

Conceitos”, mostra que o jogo é uma atividade que aumenta todo repertório 

comportamental de uma criança, desenvolvendo suas capacidades e habilidades. Diante 

disso, se faz necessário a prática do lúdico dentro da escola, sendo esta forma de obter da 

criança, sua expressividade. A escola deve aproveitar todas as manifestações de alegria 

da criança e canalizá-la emocionalmente através de atividades lúdicas educativas.  

 

A PRÁTICA MONITORADA NO USO DO JOGO/BRINQUEDO NA SALA DE 

AULA 

É considerável entender que a prática monitorada do jogo/brincadeira quando bem 

direcionada, traz grandes benefícios que proporcionam a saúde física, mental, social e 

intelectual da criança, além de favorecer a forma prazerosa na absorção dos conteúdos 

programados.  

A ludicidade é característica do meio infantil, sendo por meio dela que a criança 

desperta seu desejo de aprender, visto que é através da interação com o outro que ela 

constitui sua história com o mundo o qual está inserida.   

Nesse ponto de vista, Wajskop enfatiza que:  

A criança desenvolve-se pela experiência social nas interações que 

estabelece, desde cedo, com a experiência sócia histórica dos adultos e 

do mundo por eles criado. Dessa forma, a brincadeira é uma atividade 

humana na qual as crianças são introduzidas constituindo-se um modo 

de assimilar e recriar a sua experiência sociocultural (WAJSKOP, 2007, 

p. 25). 
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É notório o quanto o lúdico favorece o desenvolvimento físico, afetivo, social e 

moral do indivíduo. Nesse sentido, é primordial que a escola seja um espaço atrativo, 

divertido e dinâmico, a qual busca inserir no seu currículo práticas lúdicas metodológicas 

que visam despertar o educando para ser protagonista do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Lara (2011, p. 17) comunga com esse pensamento, destaca que:  

Os jogos, ultimamente, vêm ganhando espaço dentro de nossas escolas 

numa tentativa de trazer o lúdico para dentro da sala de aula. A 

pretensão da maioria dos professores com a sua utilização é a de tornar 

as aulas mais agradáveis com o intuito de fazer com que a aprendizagem 

torne-se algo fascinante. Além disso, as atividades lúdicas podem ser 

consideradas como uma estratégia que estimula o raciocínio levando o 

aluno a enfrentar situações conflitantes relacionadas com o seu 

cotidiano.  

 Nos dias atuais, no qual a criança está bastante predestinada ao ato do brincar, não 

há como o educador deixar passar ou fazer de conta que não observou o discente 

praticando uma brincadeira no momento de realizar uma atividade proposta pelo 

professor, uma vez sendo essa prática fluente no âmbito infantil. À vista disso, se faz 

preciso que o docente repense sobre seu fazer pedagógico e ofereça ao educando diversas 

formas de aprendizagens através do lúdico, porque esse mecanismo permeia no convívio 

intelecto da criança.  

 Baseado nesse contexto, Friedmann (1996) ressalta que “o educador deve definir 

o espaço que o jogo irá ocupar em suas atividades, os espaços físicos onde irão ocorrer as 

atividades, os objetos, brinquedos e demais materiais a serem utilizados”. 

Nessa perspectiva, Miguel et al (2009, p. 110), destaca que:  

Mesmo que a escola não ofereça condições materiais desejáveis para o 

exercício dessa prática, não se justifica a omissão do professor, pois é 

necessário tentarmos melhorar de alguma forma a qualidade do ensino 

adaptada às condições da escola e ao nível de seus alunos.   

 Partindo desse pressuposto, não é justificável ao educador argumentar a ausência 

desse instrumento tão relevante para uma aula dinâmica e prazerosa, pelo fato da escola 

não ter um espaço destinado às atividades lúdicas. Portanto, sabe-se que nem todas as 

instituições de ensino tem uma brinquedoteca, mas, isso não impede e nem tão pouco é 
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aceitável a falta dessa metodologia, a qual se deve ter em vista a aprendizagem 

significativa da criança.  

 O uso das TICs não deixa de ser uma metodologia, na qual a ludicidade se faz 

presente. Diante da modernidade tecnológica um dos fatores que persiste no momento é 

a insistência do uso inadequado do celular dentro da sala de aula. Pensando nisso, é 

louvável usá-lo como recurso metodológico, uma vez que se pode baixar um jogo 

acessível a cada faixa etária impondo regras e tempo estimado para a execução da 

atividade proposta, leitura e discussão de um texto contextualizado com o tema em estudo 

entre outras práticas. Embora todos tenham o aparelho é de grande relevância que se 

proporcione atividade em dupla buscando assim, integrar o discente no contexto 

socioafetivo.  Se tratando da tecnologia, Silva (2010, p. 4) “é necessário saber o que usar, 

como utilizar e saber para que está usando”.  

Partindo desse pensamento, Kenski (2010, p. 24) por sua vez, afirma que:  

Estamos vivendo um novo momento tecnológico. A ampliação das 

possibilidades de comunicação e de informação, por meio de 

equipamentos como o telefone, a televisão e o computador, altera nossa 

forma de viver e de aprender na atualidade.  

 Sendo assim, a unidade de ensino, mesmo sendo a mais carente de recursos 

pedagógicos precisa se adaptar ao novo mundo em que o aluno está inserido, pois, hoje 

esses alunos estão convivendo diariamente com a tecnologia, e por que não dizer, que a 

grande maioria são nativos digitais, sendo assim, é imprescindível que a escola se atualize 

para atender essa nova geração. 

  

BENEFÍCIOS DO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

A prática lúdica para a criança se constitui em atividades que trazem grandes 

benefícios do ponto de vista físico, intelectual e social, abordado anteriormente. Do ponto 

de vista físico, essa ferramenta satisfaz as necessidades de crescimento. Os jogos lúdicos 

devem ser a base fundamental dos exercícios físicos impostos à criança, favorecendo um 

conhecimento amplo acerca das possibilidades, nas quais o corpo seja capaz de 

realizados. Com isso, Soler (p. 62) deixa claro sobre os jogos de movimentos rítmicos 

que são úteis como aquecimento, proporcionando aos jogadores oportunidades de 
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explorar e tornar-se consciente do movimento corporal.  Sendo assim, é relevante a prática 

desse tipo de metodologia nas salas de aula.  

A escola, muitas vezes, esquece-se de introduzir em sua rotina diária o espaço 

para essa estratégia, visando assim não perder tempo para algo que parece tão disperso ao 

processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, chega-se ao absurdo considerar o lúdico 

simplesmente como uma desnecessária habilidade, a qual não deve ser bastante enfatizada 

na prática em sala de aula, visto que esta faz desperdiçar o precioso tempo de alfabetizar.    

Sobre essa questão Almeida (1992) afirma que “é necessário que o educador se 

conscientize de que ao desenvolver o conteúdo programático, por intermédio do ato de 

brincar, não significa que esteja ocorrendo um descaso ou desleixo com a aprendizagem 

do conteúdo formal”. 

Como benefício intelectual a ludicidade proporciona à criança a forma criativa 

dos fatos, uma vez que é a partir da criação que a criança incorpora determinadas 

situações vividas, quer seja, ela, integrante dessa situação quer seja, situações adquiridas 

através de observações com outros indivíduos. Nesse eixo, Soler (2008) diz que “a 

criatividade deve ser exercitada, pois, quanto mais recriamos mais estaremos 

desenvolvendo nosso poder criativo”. É baseado nisso que a unidade de ensino, por sua 

vez, deve reintegrar e explorar em suas metodologias pedagógicas este tipo de ferramenta 

ampliando de forma significativa a aprendizagem de seu aluno. 

Jean Jacques Rousseau (apud ALMEIDA, 2000) diz que “a criança tem seu jeito 

de pensar, sentir e ver, e que a criança só aprende de maneira ativa, executando as tarefas, 

e também exercitando os sentidos, pois eles são os instrumentos da inteligência”.  

A atividade lúdica possibilita a criança internalizar ações vivenciadas com ou sem 

a mediação do adulto. E com isso ela faz o jogo da imitação, introduzindo no seu faz-de-

conta momentos interessantes da sua vida. “A criança não transgride através de sua ação 

lúdica o real, mas tenta compreendê-la e significá-lo, brincando de ser adulto, ou seja, 

imitando-o”, como postula Carvalho (2002, p. 21). “Porém, a criança busca compreender 

o significado do real dentro do mundo imaginário”. 

À medida que a criança joga/brinca, ela deixa transparecer seus sentimentos sejam 

eles de alegria, agressividade, tristeza ou excitação. Para que haja maior desenvolvimento 
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dos aspectos motores, o jogo não deve ser apenas livre, mas também, uma atividade 

direcionada. Porém, quando estas atividades são direcionadas ajudam no desempenho do 

sistema motor, quando é diagnosticada alguma dificuldade motora. 

Já do ponto de vista social o lúdico contribui para que a criança com sua 

especificidade consiga sua autonomia dentro do que lhe é atribuída, ou seja, no momento 

em que a criança faz uso do jogo. 

 

JOGAR NA ESCOLA: COMPETIÇÃO OU COOPERAÇÃO  

O jogo, por si só, já tem o sentido competitivo. No entanto, o método que se utiliza 

no jogo já causa o sentimento de competição. É provável que a escola como um todo, 

busque reverter este cenário na tentativa de fazer com que as crianças joguem cooperando 

com o saber do outro e não competindo entre si. Soler (2008) revela que infelizmente, 

nossas crianças estão competindo cada vez mais cedo, e essa competição precoce é 

terrível para o desenvolvimento futuro delas.  

São de fato, crianças jogando e tendo como maior objetivo vencer. A influência 

do adulto como referência é bastante importante na medida em que são vistos jogando de 

forma a prescindir da competição. Competição e cooperação têm características 

diferentes, no sentido que uma busca um adversário a outra um companheiro no intuito 

de compartilhar saberes. Porém, é fundamental a criança ser inserida no mundo lúdico, 

uma vez que essa ludicidade proporcione a ela meios até que venha enriquecer seu 

desenvolvimento psicológico e intelectual.  

Essa concepção compartilhar/partilha com o pensamento de kishimoto (2009, 

p.36) quando afirma que: 

Ao permitir à ação intencional (afetividade), a construção de 

representações mentais (cognição), a manipulação de objetos e o 

desempenho de ações sensório-motoras (físico) e as trocas nas 

interações (social), o jogo contempla várias formas de representação da 

criança ou suas múltiplas inteligências contribuindo para a 

aprendizagem e o desenvolvimento infantil.  

O jogo/brinquedo educativo, em sua dimensão, tende a superar a visão de 

competição que se tem formado diante da prática executada dentro e fora da escola. 

Quanto a isso, Kishimoto ainda reforça o poder de transformação que a escola tem acerca 
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desse aspecto ela remete que a escola por si só, não modifica nada, quem tem a missão 

de mudar é quem está dentro dela. 

É no jogo e pelo jogo que a criança torna-se capaz de atribuir significados 

diferentes aos objetos; desenvolve sua capacidade de abstração e começa a agir diferente 

do que vê, mudando sua concepção sob os referidos objetos. O jogo é um instrumento 

educativo, mas também um tanto perigoso no sentido do indivíduo distorcer o verdadeiro 

significado dele, uma vez jogado por competição, oportuniza formar uma característica 

brusca a ponto de “derrubar a qualquer preço” o adversário.  

Vale salientar que o jogo/brincadeira se destaca na vida da criança como um 

reflexo de suas vivências num contexto mais aprofundado, criando novas situações a 

partir de outros momentos vividos anteriormente. Dentro desse contexto, Soler (2008, 

p.28) diz que “o jogo tem o poder fantástico de abrir novas portas, fazendo com quem 

joga entre em contato com um mundo novo”. Diante disso, fica claro que é imprescindível 

o jogo ser introduzido nos planos pedagógicos, uma vez que proporciona à criança uma 

reorganização de situações vividas durante atividades lúdicas. 

Fontana e Cruz (1997, p. 136), retrata que: 

Na escola, como lugar essencialmente destinado à apropriação e 

elaboração pela criança de determinadas habilidades e determinados 

conteúdos do saber historicamente construído, a brincadeira é negada, 

secundarizada ou vinculada a seus objetivos didáticos. Nesse último 

caso, diz-se que brincar é uma forma de aprender, privilegiando-se 

assim a atividade cognitiva implícita na brincadeira, em detrimento do 

seu caráter lúdico. 

Nessa perspectiva, faz-se necessária uma atenção voltada para esse requisito, pois 

é por meio do jogo que a criança internaliza regras e papéis sociais, sendo aptas a viver 

em uma sociedade competitiva. Além disso, o jogo/brincadeira nada mais é do que um 

recurso exploratório das vivências culturais do ser humano, ou seja, uma forma lúdica de 

expressar valores e atitudes. 

Sobre a importância do ato de brincar para o desenvolvimento psíquico do ser 

humano, Bettelheim (1984, p. 105) afirma que:  

Nenhuma criança brinca espontaneamente só para passar o tempo. Sua 

escolha é motivada por processos íntimos, desejos, problemas, 

ansiedades. O que está acontecendo com a mente da criança determina 
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suas atividades lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, que devemos 

respeitar mesmo se não a entendemos.  

Na escola a criança permanece durante muitas horas em carteiras escolares nada 

adequadas, em salas de aula pouco confortáveis, observando horários e impossibilidades 

de se mover livremente. Pela necessidade de submeter-se à disciplina escolar, muitas 

vezes a criança apresenta certa resistência em ir à escola. 

O fato não está apenas no total desagrado pelo ambiente ou pela nova forma de 

vida e, sim, por não encontrar canalização para as suas atividades preferidas. Viola Spolin 

(1994) diz que “A escola, até hoje, nega o jogo como um poderoso instrumento de ensino-

aprendizagem”.  

É evidente que as escolas têm se preocupado com a antecipação de conteúdos 

formais e dado ênfase à alfabetização precoce das crianças, tornando-se longe o momento 

lúdico, o qual deve ser explorado dentro da instituição. Sabe-se que a ludicidade é 

característica própria da infância. Para tanto, escolas devem se apropriar dessa 

competência no intuito de favorecer uma melhor desenvoltura no processo de ensino-

aprendizagem.  

Segundo Piaget (apud FONTANA; CRUZ, 1997) diz que:  

As crianças criam símbolos lúdicos que podem funcionar como uma 

espécie de linguagem interior, e que permite elas reviver e repensar 

acontecimentos interessantes ou impressionantes. É nessa perspectiva 

que se percebe a relevância da brincadeira na educação infantil e que 

esta pode oportunizar atividades produtivas, ou seja, utilizar a 

brincadeira como instrumento, a qual a criança passa a satisfazer suas 

necessidades de se adaptar ao ambiente social do adulto de forma a 

superar as expectativas construídas no seu ser interior.  

A aprendizagem por intermédio do jogo é uma atividade muito rica, mas para que 

aconteça essa aprendizagem é preciso que o professor saiba usar este procedimento como 

ferramenta metodológica de forma criativa. Segundo Soler (2009, p 32) “a parte mais 

fantástica do jogo é a criação, pois é nesse aspecto que o professor mostra toda sua 

criatividade, e deve sempre se preocupar também com o atitudinal presente no jogo 

criado”.  

Vale ressaltar que é necessário observar o quanto o jogo pode contribuir no 

desenvolvimento infantil, como pode também causar-lhe alguns danos psíquicos, no 
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sentido da criança como participante da brincadeira ter a sensação de perda, uma vez que 

assim como traz bons estímulos poderá provocar uma reação contrária.     

Conforme Mukhina, (1996, p. 156-157).  

As crianças refletem no jogo dramático toda a diversidade da realidade 

que as circunda: reproduzem cenas da vida familiar e do trabalho, 

refletem acontecimentos relevantes como os voos espaciais.  A 

realidade, ao ser representado nos jogos infantis, converte-se em 

argumento do jogo dramático. Quanto mais ampla for à realidade que 

as crianças conhecem, tanto mais amplos e variados serão os 

argumentos de seus jogos.  Por isso, um pré-escolar mais novo tem um 

número de argumentos mais limitados do que outro mais velho. As 

crianças de 5 a 6 anos brincam de convidados, filhos e mães, mas 

também de construir uma ponte ou de lançar uma nave espacial. 

 Brincar na escola não é exatamente igual a brincar em outras ocasiões, porque a 

vida escolar é regida por algumas normas que regulam as ações das pessoas e as interações 

entre elas e, naturalmente, estas normas estão presentes, também, na atividade da criança.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O problema da utilização do lúdico na escola está no fato dele ser usado apenas 

como estratégia para dinamizar uma aula e não como forma do educador obter 

informações sobre a realidade da criança. Partindo desse pressuposto, é possível obter 

uma aprendizagem significativa, mas para isso, faz-se necessário, que o educador 

selecione situações importantes dentro da vivência em sala de aula, como também é 

preciso se soltar e trabalhar o lúdico de forma a difundir os conteúdos pedagógicos.  

Sabe-se que o processo de aprendizagem varia de criança para criança. Com isso, 

é indispensável o uso da criatividade em salas de aula, visto que o educando jamais sentirá 

prazer de estar na escola, sentados em cadeiras enfileiradas diante de um quadro negro, 

sala desmotivada e atividades prontas, às quais são lhes entregues sem que o mesmo possa 

expor e construir seus conhecimentos.  

Nas escolas o que se tem percebido é a falta de espaço e tempo destinados à 

atividade lúdica, o que compromete o desenvolvimento da criatividade da criança, bem 

como limita as possibilidades de os professores acompanharem o desenvolvimento das 

mesmas e conhecerem melhor o universo sócio cultural ao qual estão inseridas.  
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Muitas vezes, o educador por ter uma vida corrida esquece-se de planejar aulas 

criativas para seus alunos, uma vez que estes necessitam dessa estratégia – a criatividade, 

já que em casa os mesmos têm o espaço livre para criar suas próprias atividades. Então, 

fica evidente a importância de se pensar em levar para as salas de aula metodologias 

inovadoras, as quais possam contribuir no desenvolvimento do educando.  

Diante de uma vida regida de regras estabelecidas, é possível considerar um 

aprendizado significativo através do lúdico como ferramenta que favorece ao 

desenvolvimento do educando, aprendizado esse que, principalmente, valores e atitudes 

podem ser obtidos mediante essa dinâmica.  
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