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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo discutir sobre as potencialidades pedagógicas dos 

jogos e brincadeiras e investigar a presença dessas atividades em turmas do ensino 

fundamental.  Para isso, fiz uma pesquisa de caráter bibliográfico e de campo em 

uma classe de 2° ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município 

de Angra dos Reis, tendo como foco principal a observação da prática docente, e 

também dos alunos, da sala de aula e do espaço físico da escola como um todo. As 

teorias de Piaget (1978) e Vygotsky (1998) sobre o desenvolvimento infantil e 

contexto sociocultural fundamentaram o trabalho. Apesar desses teóricos afirmarem 

que o lúdico é um recurso de suma importância no desenvolvimento das 

capacidades das crianças seja ela cognitiva, social e criativa, constatou-se que a 

escola pesquisada, à proporção que avançam as séries escolares, as atividades 

lúdicas diminuem ou simplesmente desaparecem.  

 

Palavras-chave: Lúdico; Ensino Fundamental; Processo de Ensino e de 

Aprendizagem  
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa foi realizada em uma turma de 2° ano do Ensino 

Fundamental, na Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha, em Angra dos Reis, 

composta por vinte e dois alunos, doze meninos e dez meninas, na faixa etária de 

sete a dez anos de idade. Este estudo tem como objetivo discutir a importância do 

brincar no desenvolvimento da criança, em especial as crianças que deixam a 

educação infantil, onde o lúdico é reconhecido e admitido de forma mais livre. Uma 

vez no ensino fundamental, a leitura e a escrita é o foco central do educador, às 

vezes não deixando espaços para as brincadeiras.  

A escolha do tema “Brincar e aprender: Qual o lugar da brincadeira no ensino 

fundamental?” em parte surgiu das minhas próprias experiências vividas na infância, 

que foi mergulhada em um universo de brincadeiras, jogos, cantigas de roda, piques, 

amarelinha, casinhas, bonecas, fantasias, imitações de professora e muitas outras, 

através das quais aprendi muito e de inúmeros estágios que fiz ao longo da minha 

vida estudantil. 

A criatividade que foi utilizada nas brincadeiras e a interação das crianças 

com quem brinquei na escola e fora dela, foram responsáveis pelo o interesse neste 

tema e trouxe benefícios à minha formação. Posso dizer que tive uma infância feliz e 

que, mesmo com dificuldades, foi marcada por muitas lembranças positivas. A 

liberdade do brincar foi das mais importantes, pois ajudou a definir muitos traços da 

minha personalidade, onde desde bem cedo me despertou o interesse pela 

profissão de professora e me fazendo compreender mais tarde, o quanto a 

brincadeira é relevante na vida e na formação do ser humano. 

A paixão pelas crianças e a sua educação me levaram a percorrer caminhos 

que me trouxessem conhecimentos sobre seu desenvolvimento e foi assim que 

ingressei no curso de formação de professores em 2004 no Colégio Estadual Doutor 

Artur Vargas, em Angra dos Reis. Ali definitivamente descobri o que eu realmente 

gostaria de fazer pelo resto da minha vida. O curso me trouxe inúmeras 

oportunidades através de leituras, debates, palestras, pesquisa e o estágio, onde 

pude estabelecer um contato direto com as crianças em salas de aula, em seu 

processo de aprendizagem e conhecimento, o que foi fundamental para minha 

formação enquanto educadora.   
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Após alguns anos ingressei no curso de Pedagogia na Universidade Federal 

Fluminense em Angra dos Reis, com interesse especial no conhecimento da 

aprendizagem das crianças. Por sua vez, o curso contribuiu com oportunidades 

riquíssimas, com seminários, palestras, grupo de pesquisas entre outras coisas. 

  A construção do presente trabalho tem como ponto de partida a compreensão 

de que a brincadeira é parte fundamental da formação do sujeito em seu processo 

sócio histórico e que isso traz ilimitadas possibilidades às crianças de demostrarem 

culturalmente o mundo onde estão inseridas, obtendo a oportunidade de 

transformarem e serem transformadas por ele. Brincar é, portanto, essencial para a 

criança, pois a brincadeira é a principal forma de expressão e é o meio que ela tem 

para observar e interagir com o mundo. É com a brincadeira que vivenciará muitos 

assuntos relativos ao bem-estar, onde experimentará a liberdade, a imaginação, e 

conseguirá aprender a tolerar e respeitar as diferenças.  

Brincar é universal, não há limites para brincadeira, brincar é saudável, é 

indispensável que a criança tenha a oportunidade de estar fantasiando, inventando e 

reinventando o mundo, imaginando o seu mundo através da brincadeira.  

 Muitos estudiosos como Brougère (1998), Decroly (1930), Froebel (1826), 

Kishimoto (2005), Piaget (1978), Vygotsky (1998) e Wallon (1945), entre outros, 

afirmam a importância do brincar para o desenvolvimento da criança, e como essa 

prática pode contribuir e facilitar o processo ensino e aprendizagem e também no 

desenvolvimento de habilidades de natureza social, tais como o respeito mútuo, a 

socialização, a cooperação e a interação.  Isso contribui muito na concepção do 

conhecimento do aluno, pensando na individualidade do comportamento infantil, 

ressaltando o direito de desfrutar da brincadeira e do lúdico durante toda sua 

infância. O brincar possibilitar o aprimoramento da criatividade, motricidade, 

afetividade, socialização da criança. 

A brincadeira é fundamental para a criança interagir e construir 

conhecimentos sobre si mesma e sobre a realidade. (VYGOTSKY, 1993). 

 Vygotsky (1998) diz que o desenvolvimento e o aprendizado estão inter-

relacionados desde o nascimento, sendo que o brinquedo tem forte influência nesse 

processo.  

 

O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança. 
No brinquedo a criança sempre se comporta além do comportamento 
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habitual de sua idade, além do seu comportamento diário; no 
brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade. Como 
no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as 
tendências do desenvolvimento. Sob forma condensada, sendo, ele 
mesmo, uma grande fonte se desenvolvimento (VYGOTSKY,1998, 
p.34) 

  

   

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 

1998) se refere ao o professor como um mediador das brincadeiras, cabendo a ele 

estruturar o campo das brincadeiras na escola, disponibilizando objetos, fantasias, 

brinquedos ou jogos e possibilitando espaço e tempo para brincar.   Na educação 

infantil existe um documento que ampara o direito de brincar e é um dos pilares da 

Educação da Infantil. Porém, quando a criança faz essa transição para o ensino 

fundamental, ocorre uma ruptura que pode prejudicar a criança no seu 

desenvolvimento, pois a infância se encerra aos doze anos segundo as leis 

brasileiras. 

 Desse modo, nesse trabalho foi abordada a importância de se utilizar os 

brinquedos e jogos em sala de aula em atividades dinâmicas de motivação, 

utilização de jogos pedagógicos, bem como os momentos de socialização e 

afetividade. 

Segundo Fortuna (2003), é de suma importante que o educador insira o brincar 

em uma concepção educativa, com objetivos e procedimentos definidos, e 

reconhece ter consciência da importância de sua ação em relação ao 

desenvolvimento e à aprendizagem das crianças. Vale destacar que por meio do 

jogo a aprendizagem é mais constante, sendo ele considerado admirável para a 

educação. Assim, o brincar se torna realmente significativo com a ajuda dos seus 

educadores, que devem seguir o seu papel de auxiliadores nesse processo. 
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1. O EMBASAMENTO TEÓRICO  

1.1 O LÚDICO  

 

A palavra lúdico se origina do latim ludus que significa brincar. O lúdico se 

refere à brincadeira, ao jogo, a diversão e ao prazer. Na educação na Grécia Antiga, 

já se falava da importância de uma educação prazerosa e que nos anos iniciais de 

estudo da criança já fossem oferecidos jogos educativos para ambos os sexos, com 

ênfase no esporte. O lúdico pode ser usado como forma de promover uma 

aprendizagem mais significativa e agradável, permite inovações na forma de ensinar 

e estimula o crescimento e o desenvolvimento da criança, lembrando que as 

atividades com brincadeiras não têm funcionalidade somatórias, no entanto 

desempenha parte do processo de aprendizagem, tornando-se um elemento 

fundamental para o crescimento do harmonioso do indivíduo.  

 

Segundo Kishinoto (2005) 

 

o jogo era visto como: recreação, desde a antiguidade greco-romana, 
aparece como relaxamento necessário a atividades que exigem 
esforço físico, intelectual e escolar (Aristoteles, Tomás de Aquino, 
Seneca, Sócrates). Por longo tempo, o jogo infantil fica limitado à 
recreação. Durante a Idade Média, o jogo foi considerado “não-sério”, 
por sua associação ao jogo de azar, bastante divulgado na época. O 
jogo serviu para divulgar princípios de moral, ética e conteúdos de 
historia e geografia e outros, a partir do renascimento, o período de 
“compulsão lúdica”. O renascimento vê a brincadeira como conduta 
livre que favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o 
estudo. (p. 28) 

 

 

Como podemos ver a vinculação do lúdico com a educação não é algo atual, 

e sim remete a Antiguidade, onde as “leis” ateniense que já ressaltava a influência 

do jogo para a educação, defendendo a ideia de que   

 

Brincando, aprenderá, o futuro construtor, a medir e usar trena; o 
guerreiro, a cavalgar e a fazer qualquer outro exercício, devendo o 
educador, esforça-se por dirigir os prazeres e os gostos das crianças, 
na direção que lhes permita alcançar a meta a que se destinarem 
(PLATÃO apud SILVEIRA,1998, p. 41)  
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Defendia-se a relevância da educação sensorial e a utilização de jogos 

educativos nas diferentes áreas do ensino e aprendizagem, tornando-se adequado 

para a aprendizagem de vários conteúdos escolares.  

Nessa mesma perpectiva, Comênio (1592-1970), em sua Obra Didática Magna, 

enfatizou as palavras de Lutero sobre a educação nas escolas: 

 

Que sejam instruídos com o método muito fácil, não só para que não 
se afastem dos estudos, mas até para que eles sejam atraídos como 
para verdadeiros deleites, para que as crianças experimentem nos 
estudos um prazer não menor que quando passam dias inteiros a 
brincar com pedrinhas, bolas, e corridas. (COMÊNIO, 1952, p. 156) 

 

 

Ariès (1978) diz que na Idade Média o sentimento pela infância simplesmente 

não existia. A criança era vista como miniatura de um adulto e que a infância era 

apenas um estado de transformação para a vida adulta, e o que importava era que a 

criança se desenvolvesse de forma acelerada, para adentrar logo no mundo dos 

adultos e assim já pudesse trabalhar. 

 O tema brincar vem sendo muito discutido nos últimos anos por vários 

estudiosos e é importante ressaltar que quando falamos em brincar, devemos 

analisar quais tipos de brincadeiras, quais locais, quais brinquedos, se são 

adequados para a faixa etária e em que contexto está inserido este brincar, para que 

isso possa estimular a criatividade da criança.  

Estamos vivendo momentos de grandes mudanças na sociedade, onde nos 

séculos XIX e XX, o modelo que tínhamos de família era bem diferente do modelo 

atual. Nesta época o pai era o provedor da casa, trabalhava fora e a mãe se 

dedicava a cuidar da casa e das crianças, era ela que ficava integralmente com os 

pequenos, responsável por zelar, educar, levar à escola, no qual as crianças 

entrariam mais tarde, por volta dos sete anos de idade e estudavam por meio 

período.  Hoje o contexto social é outro, vemos ambos pais ou responsáveis 

trabalhando fora e dividindo as tarefas de casa e obrigações com filhos, onde 

dispõem de pouco tempo dentro de suas casas. E neste contexto avistamos creches 

e escolas cada vez mais superlotadas e as crianças inseridas na escola cada vez 

mais cedo e em tempo integral.  
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A nova organização da vida de muitos pais ou responsáveis se vê refletida na 

criança, que vem gradativamente entrando na escola de forma prematura. Penso 

que nos dias atuais as mães têm garantido seus direitos em colocar seus filhos nas 

creches mesmo que não estejam trabalhando, mas, em contrapartida, me preocupo 

com este ingresso da criança muito cedo na escola, pois acredito que elas perdem 

muito do convívio familiar. Devido a correia do dia-a-dia os pais acabam ficando 

ausentes e as crianças ficam com “cheiro de creche”, frase muito comum de alguns 

funcionários deste tipo de instituição. 

Kishimoto (2005) menciona que essas mudanças de vida vêm alterando o 

perfil da sociedade, onde a criança torna-se um pequeno aprendiz desde muito cedo  

 

a urbanização, a industrialização e os novos modos de vida fizeram 
com que a criança fosse esquecida e que a infância se encerrasse, 
transformando a criança em um precoce aprendiz. Sendo assim a 
infância e o brincar apropria-se de um novo perfil, o mesmo 
acontecem com as escolas, que estão se adaptando para as novas 
mudanças que estão ocorrendo. (p. 57) 

  

 

 

1.2 O BRINQUEDO E A BRINCADEIRA 

 

Assim como ter alimentação adequada, atendimento médico, uma educação de 

qualidade, que são diretos garantidos por lei e defendidos como fundamentais, o 

brincar também precisa ser considerado como um direito primordial da criança. 

Brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil. Nessa atividade, as crianças 

exercitam e ampliam suas habilidades emocionais, intelectuais, motoras e sociais. 

As dimensões permitidas nas brincadeiras incentivam a imaginação e a 

fantasia, além de explorarem sentimentos, reações e experiências. As crianças 

também desenvolvem a parte física com um todo, ganhando força, agilidade e 

desenvoltura. 

E ele já é um direito garantido juridicamente, onde consta na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) artigo 24, no ECA no artigo 16, na 

Declaração dos Direitos das Crianças (1959) nos artigos 4 e 7.  As leis brasileiras 

afirmam que a infância vai de zero à doze anos, e as escolas muitas das vezes não 
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conseguem enxergar essa infância dentro ensino fundamental, não respeitam esse 

direito. Na minha pesquisa observei que esse direito de brincar nas classes de 

fundamental ficam restrito somente ao recreio e que na sala de aula tem pouco 

espaço direcionado para a brincadeira. 

O brinquedo tem um papel importante nesse processo, pois é um convite à 

própria brincadeira, tornando-a mais completa, produtiva, divertida e, muitas vezes, 

transformando essa experiência em uma simulação suave da vida adulta. 

As leis já existem, portanto cabe a sociedade, a escola e ao adulto fazer valer 

esse direito, identificar o brincar como um componente primordial para o crescimento 

pleno e saudável da criança.   

A história do brinquedo é de tal maneira tão antiga quanto à história do homem 

e a sociedade, alguns nasceram nas civilizações antigas e permanecem até hoje 

inalterados em sua forma original e na sua maneira de brincar.  Muitas são as leis 

que amparam o brincar, com: a BNCC, o ECA, a LDB, o, a ONU, o RCNEI, essas 

leis reforçam que deve-se estimular e propiciarem as brincadeiras em diversos 

lugares onde haja crianças. Também devem zelar pela fruição de ambientes livres e 

seguros em suas comunidades. Para Piaget (1978), é importante que a criança 

enxergue o mundo a seu modo, isso fará com que ela se desenvolva em todas as 

maneiras e aspectos, e através do brincar esse progresso acontece. 

Segundo Piaget (1978):  

 

Quando brinca, a criança assimila o mundo a sua maneira, em 
compromisso com a realidade, pois sua maneira de interação com o 
objeto não depende da natureza do objeto, mas da função que 
criança lhe atribui (PIAGET, 1978, p. 123) 
 

 

 

1.3 O JOGO COMO RECURSO EDUCACIONAL  

  

As brincadeiras e os jogos são peças importantes para o desenvolvimento das 

crianças e estudiosos como Piaget (1978) e Vygotsky (1998) afirmam isso. Além 

deles, algumas leis governamentais determinaram que a criança tem o direito em ser 

livre para brincar e estudar, e sendo determinantemente proibida de exercer 
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qualquer tipo de trabalho. As leis vigentes valorizam a infância e qualquer tipo de 

manifestações infantil e ressalta que a Educação como direito de todos e do Estado 

tem o dever em oferecê-la. A Constituição Federal de 1988, o ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) de 1990, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) de 1996 e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e outras foram 

criadas, para que a criança tivesse esse direito assegurado por elas. 

   Algumas leis especificas formam criadas, tornando assim um direito 

assegurado, o que é afirmando pelos referenciais para a educação básica, que diz:  

 

o A Declaração Universal dos Direitos das crianças, que foi aprovada durante a 

Assembléia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1959. 

Representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos 

da Criança, que foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

Princípio 7 - toda criança tem direito de receber educação primária gratuita, e 

também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para 

desenvolver suas habilidades. Também a criança deve desfrutar plenamente 

de jogos e brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para educação; a 

sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício 

deste direito. (Declaração Universal dos direitos da Criança, segundo ONU, 

1959) 

 

o Estatuto da criança e do adolescente (ECA): no artigo 16 estabelece que o 

direito à liberdade das crianças e adolescentes compreende os aspectos: 

brincar, praticar esportes e divertir-se. O artigo 59 refere-se ao esforço que os 

Municípios, Estados e União, em conjunto, deverão fazer, visando 

proporcionar programações culturais, esportivas e de lazer para a infância e a 

Juventude. 

 

o No Referencial Curricular Nacional para a Educação, lê-se que, nas 

brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam 

anteriormente em conceitos gerais com os quais brincam (Brasil,1998). Por 

exemplo, para assumir um determinado papel numa brincadeira, a criança 

deve conhecer alguma de suas características. Seus conhecimentos provêm 
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da imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na 

família ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de 

cenas assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros etc. A fonte de 

seus conhecimentos é múltipla, mas estes se encontram, ainda, 

fragmentados. É no ato de brincar que criança estabelece os diferentes 

vínculos entre as características do papel assumido, suas competências e as 

relações que possuem com outros papéis, tomando consciência disto e 

generalizando para outras situações. (p. 27) 

 

 

Como neste trabalho mencionei algumas das legislações que já estão em 

vigência no que tangem à questão do brincar, considerei relevante refletir também 

sobre o modo como a versão preliminar da Base Nacional Comum Curricular, 

(BNCC) vem abordando esse tema no nível do ensino fundamental, uma vez que tal 

documento tem previsão de ser implementado já em 2018. Lembrando que 

atualmente no Brasil não temos uma base comum para os currículos escolares, mas 

sim documentos como as Diretrizes e os Parâmetros dentre outras normas federais 

que já garantem uma certa padronização na elaboração dos currículos. A partir de 

sua implementação, a BNCC passará a ser a referência nacional obrigatória para 

que as escolas desenvolvam seus projetos pedagógicos.  

Pesquisadores da área apontam que,  embora tenha ocorrido uma consulta 

pública, o resultado final tem demostrado ser apenas a  versão produzida  por  

especialistas contratados pelo governo, e que em muitos pontos entra em choque 

com abordagens defendidas pelos docentes e por estudos realizados nos diferentes 

campos do conhecimento. Não obstante, quero esclarecer que não estou me 

posicionando nem contra e nem a favor, mas acho importante mencionar a BNCC 

aqui para entendermos o que está por vir, como obrigatoriedade na educação no 

próximo ano.  

A primeira versão do documento foi disponibilizada para consulta pública 

entre outubro de 2015 e março de 2016. Nesse período, ela recebeu mais de 12 

milhões de contribuições – individuais, de organizações e de redes de educação de 

todo o País –, além de pareceres analíticos de especialistas, associações científicas 

e membros da comunidade acadêmica.  
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As contribuições foram sistematizadas por pesquisadores da Universidade de 

Brasília (UnB) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e 

subsidiaram a elaboração da segunda versão. Publicada em maio de 2016, a 

segunda versão da BNCC passou por um processo de debate institucional em 

seminários realizados pelas Secretarias Estaduais de Educação em todas as 

Unidades da Federação, sob a coordenação do Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime). 

 

✓ A Base Nacional Comum Curricular, fala sobre a transição da educação 

infantil para o ensino fundamental e que a transição entre essas duas 

etapas da Educação Básica requer muita atenção, para que haja equilíbrio 

entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos 

processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas 

singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os 

conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. 

 

Deve-se atentar-se que a Base deixa claro sobre os cuidados que se deve ter 

nesta transição de etapas, tem que se respeitar e consolidar o direito a brincar no 

ensino fundamental, não deixando esse direito restrito somente ao recreio, é 

necessário que a brincadeira também aconteça dentro de sala de aula. 

Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação 

tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se 

construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva 

de continuidade de seu percurso educativo.  

 

o A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações 

lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as 

experiências vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação precisa prever 

tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o 

desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, 

novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de 
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testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na 

construção de conhecimentos. (p. 53) 

  

Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das 

seis unidades temáticas abordadas ao longo do Ensino Fundamental. Uma dessas 

unidades fala especificamente sobre os jogos e brincadeiras. 

 

o A unidade temática Brincadeiras e jogos explora aquelas atividades 

voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, 

caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada 

participante ao que foi combinado coletivamente, bem como pela apreciação 

do ato de brincar em si. Essas práticas não possuem um conjunto estável de 

regras e, portanto, ainda que possam ser reconhecidos jogos similares em 

diferentes épocas e partes do mundo, esses são recriados, constantemente, 

pelos diversos grupos culturais. Mesmo assim, é possível reconhecer que um 

conjunto grande dessas brincadeiras e jogos é difundido por meio de redes 

de sociabilidade informais, o que permite denominá-los populares. (p. 172)  

 

Consequentemente, as brincadeiras, além de serem estudadas ao longo dos 

anos por alguns teóricos da educação, tomaram formas de expressão, pois são 

direitos garantidos das crianças pelas leis, e que necessitam de cumprimento, em 

sua plenitude. 

 

 

1.4 O JOGO COMO RECURSO PEDAGÓGICO: NO PONTO DE VISTA DE 

ALGUNS TEÓRICOS  

 

  Vários autores vêm defendem ao longo dos anos a utilização dos jogos com 

recurso pedagógico, eles afirmam que os jogos auxiliam de maneira significativa 

para o desenvolvimento das crianças, não somente na parte do conhecimento, mas 

em todo o seu desenvolvimento das suas habilidades, sociais, culturais e pessoais e 

através disso vai se construindo o conhecimento. Dentre muitos autores, pode-se 

destacar Comenius (1952), Decroly (1930), Dewey (1978), Froebel (1826), Kishimoto 
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(2005), Piaget (1978), Vygotsky (1998), que defendem que os jogos que são 

essenciais para o aprendizado das crianças.  

Segundo Kishimoto (2005), Froebel (1826) foi o pioneiro da educação 

institucional, ele enfatizava a brincadeira como um caminho mais agradável para a 

criança aprender. Para a autora  

 

Froebel foi o primeiro educador a enfatizar o brinquedo, na atividade 
lúdica, já que era o primeiro recurso no caminho da aprendizagem, 
não apenas para diversão, mas para um modo de criar 
representações do mundo concreto com a finalidade de entendê-lo, 
também se preocupou em arquitetar recursos sistemáticos para as 
crianças se expressarem, tais como blocos de construção, papelão, 
papel, argila, serragem, entre outros materiais usados para estimular 
a aprendizagem dos pequeninos. "Assim, os jardins de infância 
frobelianos incluem jogos nos quais se permite às crianças uma livre 
exploração, oferecendo apenas o suporte material e jogos orientados 

nos quais há clara cobrança de conteúdos a adquirir". (KISHIMOTO, 
2005, p. 103) 
 

 

  Dewey (1978) acreditava que o conhecimento alcançado através dos jogos 

deve ser uma atividade dirigida ao conhecimento. O princípio desse educador se 

baseia na ideia de que as crianças apreendem o mundo com base em uma visão do 

todo, que posteriormente pode se organizar em partes, ou seja, que vai do caos à 

ordem. 

Decroly (1871-1932) educador e médico belga foi um dos precursores que 

defendia e sabia tratar a ideia que a criança apreende o mundo com base em uma 

visão do todo. 

Dentre os teóricos estudados, esses três são os que mais mencionam e se 

aproximam da brincadeira e do jogo dentro da sala de aula no Ensino Fundamental;  

 

 

1.4.1 Concepção do jogo para Piaget 

 

Para Piaget (1978), os primórdios das manifestações lúdicas, acompanham o 

desenvolvimento da inteligência, associando-se aos estágios do desenvolvimento 

cognitivo. Cada fase do desenvolvimento está relacionada a um tipo de atividade 
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lúdica que se sucede da mesma maneira para todos os indivíduos e este 

desenvolvimento se divide em quatro estágios da evolução mental, e um desse 

estágios é Operatório Concreto, que menciona o seguinte sobre as crianças dessa 

faixa etária. 

 

o Operatório-concreto (7 a 11 anos)  

 

As crianças estão desenvolvendo conceitos de número, relações, noções de 

tempo, espaço e assim por diante. Elas estão se tornando capazes de pensar 

através de problemas, mentalmente, mas sempre pensam em objetos reais 

(concretos), não em abstrações. Estão desenvolvendo habilidade maior de 

compreender as regras. Um outro aspecto importante neste estágio refere-se ao 

aparecimento da capacidade da criança de interiorizar as ações, ou seja, ela 

começa a realizar operações mentalmente e não mais apenas através de ações 

físicas típicas da inteligência sensório-motor, a criança de mais ou menos sete anos 

de idade começa a passar do estágio do pensamento intuitivo para o estágio das 

operações concretas. 

 Piaget (1978) identifica três grandes tipos de estruturas mentais que surgem 

sucessivamente na evolução do brincar infantil: que são o exercício, o símbolo e a 

regra. 

 

o Os jogos de exercício: é a representação inicial do jogo na criança, tem como 

característica principal a repetição dos movimentos e algumas ações que 

exercitam as funções simples e prazerosa tais como andar, correr, saltar e 

outras coisa funcionais, está manifestação inicia-se de zero à dois anos e 

permanece por toda vida.   

o Os jogos simbólicos:  manifesta-se a partir do segundo ano de vida, onde a 

criança adentra a etapa pré-operatória e tem como habilidade de constituir a 

diferença entre alguma coisa usada como símbolo e o que ela representa seu 

significado. 

o Os jogos de regras:  manifesta-se a partir dos 4 anos onde a criança já 

desperta seu interesse por regras. 
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1.4.2 Concepção de jogo para Vygotsky 

 

O surgimento de um mundo ilusório e imaginário na criança é o que, na 

opinião de Vygotski, se constitui “jogo”. O autor acredita ainda que o brinquedo 

também comporta uma regra relacionada com o que está sendo representado. 

Assim, quando a criança brinca de médico, busca agir de modo muito próximo 

daquele que ela observou nos médicos do contexto real. A criança cria e se submete 

às regras do jogo ao representar diferentes papéis, não se importando com o ganhar 

ou perder, pois o fato de estar brincando já lhe proporciona prazer. Trazendo o papel 

da imitação, onde a criança faz aquilo que ela viu o outro fazer, mesmo sem ter 

clareza do significado da ação. Aos poucos deixa de repetir por imitação, passando 

a realizar a atividade conscientemente, criando novas possibilidades e combinações. 

Por isso a imitação não pode ser vista como uma simples repetição mecânica dos 

movimentos e modelos, pois quando a ela age imitando está construindo novas 

possibilidades e se desenvolvendo tanto psicologicamente como fisicamente. 

Vygotsky (1998) elege a situação imaginária como um dos elementos 

fundamentais das brincadeiras e jogos. A brincadeira se conforma como 

circunstância   privilegiada do aprendizado infantil, à proporção que fornece uma 

condição básica para mudanças das necessidades e da consciência. 

 

 

1.4.3 Concepção de jogo para Wallon 

 

De acordo com a teoria de Wallon o desenvolvimento irá ocorrer tanto em 

ambientes físicos como nos ambientes sociais, dois aspectos notáveis para a 

formação da personalidade. Esta realiza a integração de duas funções principais: a 

afetividade e a inteligência. No início do desenvolvimento a criança não vê suas 

interações separadas do parceiro, porém com o tempo a criança vai perdendo esse 

papel e individualizando. Para Wallon diz que o homem nasce social e vai se 

individualizando no decorrer do desenvolvimento e determina o jogo em quatro fases 

que são: 
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o Jogos Funcionais: São caracterizados por efetuar movimentos simples com o 

corpo, por meio dos sentidos. A criança irá reconhecer o prazer em executar 

funções, possibilitando de por em ação/prática as várias e novas aquisições 

adquiridas pela evolução da motricidade. Essas atividades são 

caracterizadas como “lei do efeito”, ou seja, a criança quando realiza uma 

ação agradável, ela tende a repetir buscando o prazer através da repetição. 

Exemplos: mover os dedos, tocar objetos, produzir ruídos e sons, dobrar os 

braços ou as pernas, entre outras. 

o Jogos de Ficção: A ênfase será no “faz de conta”, na situação imaginária. A 

criança irá representar/ imitar situações, papéis do seu cotidiano. Exemplos: 

imita os adultos, brinca de imitar a escolinha. A interpretação nesta atividade 

será ampliada. 

o Jogos de Aquisição: Quando o bebê se esforça para perceber, entender, 

imitar os gestos, os sons, imagens. Esta atividade relaciona com a 

capacidade de olhar, escutar e efetuar esforços que contribuam para a 

entendimento. 

o Jogos de Fabricação: A criança irá distrair-se, se divertir com atividades 

manuais de criar, combinar, juntar e transformar. Estes jogos fazem parte de 

causa ou consequência do jogo de ficção, podendo se confundir no mesmo. 

Exemplo: Quando a criança cria e improvisa o seu brinquedo. Esses 

brinquedos serão a maior parte “vinda” da vida fictícia. 

 

Os teóricos demostram na visão deles a concepção de jogo, e não é fácil 

encontrar uma definição concreta, cada um entenderá de uma maneira. 

Kishimoto (1997) deixa claro essa dificuldade em definir jogo: 

 

Tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Quando se pronuncia a 
palavra jogo cada um pode entendê-la de modo diferente. Pode-se 
estar falando de jogos políticos, de adultos, crianças, animais ou 
amarelinha, xadrez... Por exemplo, no faz-de-conta, há forte 
presença da situação imaginária; no jogo de xadrez, regras 
padronizadas permitem a movimentação das peças. (p. 13) 
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2. AS BRINCADEIRAS E OS JOGOS COMO RECURSOS PEDAGÓGICOS:  A 

PESQUISA DE CAMPO 

 

Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver 

meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados 

em salas sem ar, com exercícios estéreis, se, valor para a formação 

do homem. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Sabe-se que o brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil. Nessa 

atividade, as crianças exercitam e ampliam suas habilidades emocionais, 

intelectuais, motoras e sociais. As dimensões permitidas nas brincadeiras incentivam 

a imaginação e a fantasia, além de explorarem sentimentos, reações e experiências. 

As crianças também desenvolvem a parte física com um todo, ganhando 

força, agilidade e desenvoltura. O brinquedo tem um papel importante nesse 

processo, pois é um convite à própria brincadeira, tornando-a mais completa, 

produtiva, divertida e, muitas vezes, transformando essa experiência em uma 

simulação suave da vida adulta. 

Ao desenvolver esse trabalho abordei como as brincadeiras e os jogos são 

utilizados na educação fundamental como componente facilitador na alfabetização, 

sendo instrumentos capazes de se criar um ambiente motivador, e assim, infinitas 

perspectivas de desenvolver suas competências. 

As brincadeiras ou os jogos precisam ser considerados como elemento 

favorável do processo educacional, para isso essa pesquisa observou, como 

algumas brincadeiras e jogos são aplicados na sala de aula de uma turma do 2º ano 

do ensino fundamental da Rede Municipal de Angra dos Reis, RJ. 

 

 

 

 

 

 

http://blog.abaratadizqtem.com.br/5-razoes-para-incentivar-as-brincadeiras-de-crianca/
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2.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de 

Angra dos Reis, “Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha1” (Figura 1) ou “Maurão” 

(Figura 2) como é chamada carinhosamente por alguns funcionários e alunos. Ela 

fica situada na Rua Nova Esperança no Bairro Campo Belo, Angra dos Reis – RJ e 

foi criada pelo Decreto Municipal nº 319, de 05 de agosto de 1992.  O terreno no 

qual a escola foi construída foi uma doação feita por uma  moradora do bairro,  em 

uma turma de 2° ano do Ensino Fundamental, que encontra-se em processo de 

alfabetização,  da professora Celma Aparecida Antônio, com duração de dois 

meses, que ocorreu no período  de 05/09/2017 à 14/11/2017, escola hoje atende 

crianças e adolescentes das comunidades Campo Belo/ Promorar, Enseada, Vila 

Nova, Japuíba e outros bairros próximos, totalizando cerca de 800 alunos divididos 

entre dezessete turmas do primeiro segmento - do pré-escolar ao 5º Ano e onze 

turmas de segundo segmento – do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental,  

funcionando em dois turnos, matutino e vespertino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 A escola recebeu este nome em homenagem a um jovem morador da localidade que era 
prestativo e gostava muito de fazer favores à comunidade na qual era muito amado. Mauro 
Sérgio era um jovem portador de paralisia cerebral, mas mesmo assim participava de todas as 
reuniões da comunidade. Ele veio a falecer em 1991, aos 30 anos de idade, vítima de 
leptospirose que contraiu devido estar sempre desentupindo canos de esgoto na comunidade. 
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Figura 1 –  Foto da Fachada da Escola. 

 

Fonte: Autora (2017) 

 

  

Figura 2 – Foto do Muro da Escola pintado pelos alunos. 

 

Fonte: Autora (2017) 
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Celma Aparecida Antônio é uma professora de 47 anos, e desses, 30 anos 

foram dedicados à educação. É casada, mãe de quatro filhos, funcionária pública do 

município de Volta Redonda. A Celma não possui nível superior, relatou que logo 

que se formou, foi convocada para o cargo de professora do município de Volta 

Redonda. Trabalha neste município por permuta, aposentou-se no ano passado, 

mas, por amor ao que faz, ainda continua no exercício da função. Eu tive o prazer de 

conhecer a Celma há 5 anos, quando fui convocada para substituir uma professora 

do 3° ano do Ensino Fundamental em uma escola privada que estava se 

desligando da instituição.  A professora em questão era ela, na qual a escola 

solicitou que durante o tempo de aviso prévio dela, eu acompanhasse a rotina da 

turma e permanece junto com ela em sala observando o desenvolvimento e 

tomando conhecimento em quais níveis eles se encontravam, para assim eu dar 

continuidade de onde ela parou e também para que os alunos não sentissem a troca 

do professora de forma brusca.  

Ao observá-la trabalhar neste período, percebi o quanto ela utilizava a 

brincadeira e jogos em sala de aula e como seus alunos aprendiam com mais 

facilidade, os conteúdos que eram aplicados nas aulas, desde momento em diante 

despertou em mim o encanto pela ludicidade em sala e pela maneira linda que ela 

lecionava, ela se desligou da turma e passamos algum tempo sem nos vermos, mais 

mantínhamos contato pelas redes sociais.  

Em meu estágio em educação infantil que também foi realizado em uma 

escola pública, tive o privilégio de reencontrá-la nesta escola, no qual ela continuava 

lecionando em classes do ensino fundamental e da mesma maneira de quando à 

conheci, utilizando sempre as brincadeiras, jogos ou coisas do tipo, neste momento 

decidi que falaria sobre o brincar na minha pesquisa. 

E quando confirmei sobre o que trataria meu trabalho fui em busca de qual 

escola poderia encontrá-la, foi então que através de informações descobri que ela 

estava trabalhando nesta escola e eu parti para a minha pesquisa de campo. 

Fui muito bem recebida na escola, pude circular por todos os espaços e 

durante a pesquisa, busquei observar a utilização do lúdico dentro do espaço 

escolar. Conversei com alguns professores da escola, frequentei diversas salas, 
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biblioteca, sala dos professores e direcionei-me a turma do 2° ano C com a 

professora Celma onde me dediquei mais. 

  

 

 2.2 OS EDUCADORES E A CONCEPÇÃO SOBRE O BRINCAR E OS JOGOS NA 

APRENDIZAGEM 

 

Durante a realização da pesquisa foi ficando claro para mim que muitos 

professores da escola, com os quais eu conversei informalmente ficaram 

preocupados em falar sobre o assunto. E são contraditórios quando falam do brincar 

em sala de aula, pois eles falam que reconhecem a importância dos jogos e 

brincadeiras na sala de aula e sabem quão enriquecedor é o seu uso no processo 

ensino e aprendizagem, porém alguns acham que é perda de tempo, pois no ensino 

fundamental não tem espaço para brincadeiras, jogos ou coisas semelhantes e que 

os alunos estão ali para aprender e não para brincar. 

 A escola em questão é bem precária em todos os sentidos, possuindo 

poucos recursos, professores desestimulados, espaço físico necessitando de uma 

boa reforma, dentre outras coisas. Em conversas informais com alguns professores, 

ouvi diferentes pontos de vista, alguns em defesa dos jogos e brincadeiras e outros 

nem tanto e muitos são bem contraditórios em suas falas.  

Um professor afirmou que “[...] trabalhamos aqui com giz e cuspe e eles 

acham que já temos demais, não vou perder meu tempo inventando moda, faço o 

meu trabalho, aprendeu bem, não aprendeu deixa para o ano que vem [...]”.  Outro 

professor disse o seguinte: “[...] Acho importante o ato de brincar, mas ganho para 

ensinar e ganho pouco, se o aluno quer brincar fica em casa, sem contar que vamos 

brincar com o que? A escola não tem nada[...]”.  Já a professora na qual está como 

foco central da minha pesquisa, saiu em defesa da brincadeira, relatando que 

mesmo com dificuldades, vale a pena brincar. 
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2.3 PERFIL DA TURMA 

 

Conforme disse anteriormente, minha pesquisa de campo se concentrou na 

turma do 2º ano C do ensino fundamental do turno matutino. A turma possui vinte 

dois alunos matriculados, contando com um especial2, entretanto, durante o tempo 

que estive em campo verifiquei que a   frequência varia entre dezesseis e dezenove   

alunos no máximo. As idades também variam entre sete à dez anos, sendo que 

alguns alunos são repetentes devido possuírem muitas faltas, em sua composição é 

na maioria meninos, que por sinal são os mais assíduos. 

Esta turma possui um histórico “familiar” complexo, pois muitos já não 

possuem um dos pais ou até mesmo ambos, o que pode ser um reflexo da 

comunidade, pois escola, está situada em uma região carente da cidade, onde 

alguns pais possuem escolaridade bem baixa ou quase nenhuma e boa parte desta 

comunidade sobre influência do tráfico. Alguns alunos vivem de forma bem 

precárias, com pouquíssimos recursos, quase sem nenhuma assepsia, o que causa 

algum desconforto ou até mesmo transtorno entre os demais colegas, devido à falta 

de higiene. De maneira geral é uma turma bem agitada e um pouco agressiva, 

entretanto bem participativa nas atividades.  

O espaço físico da sala não possui nada atrativo, somente cadeiras 

enfileiradas da maneira tradicional, pouquíssimos cartazes ilustrativos ou exposição 

de trabalhos, pois a escola não valoriza essas produções. A professora relatou que 

sempre que são feitos, não leva muito tempo e logo são retirados das paredes da 

sala, eu em particular presenciei e também fui uma vítima, este tipo de situação, da 

desvalorização dos trabalhos feitos em sala, realizei uma aula prática para o meu 

estágio em ensino fundamental nesta classe e o cartaz que confeccionei juntamente 

com os alunos não permaneceu na parede nem por uma semana, sem nenhuma 

explicação são retirados e descartados. 

  Foram observadas em torno de quarenta aulas, e nelas constatei que a 

professora Celma compreende que o lúdico, a brincadeira e o jogo são instrumentos 

motivadores para aprendizagem. Por essa razão ela fez o resgate de algumas 

                                                 

2 A professora me informou que esse aluno não possui um laudo médico que ateste sua deficiência, 
mas a sua suspeita é que ele seja portador de distúrbios na fala e cognitivos. 
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brincadeiras antigas e o lúdico está sempre presente em suas aulas.  Mesmo com 

todas as dificuldades que a escola enfrenta, com falta de recursos e materiais, ela 

traz uma proposta diferente em sua forma de ensinar.    

Contemplei diversos tipos de brincadeiras, como: batata quente, telefone sem 

fio, pique-pega, casinha, brincadeiras livres, músicas, jogos, histórias, dramatização, 

entre várias outras que ela propõe durante suas aulas.  

Essa professora é conhecida nas escolas por onde já trabalhou como “a 

professora do lúdico”, pois sempre que pode realiza brincadeiras antigas e atuais em 

suas aulas. Mesmo que no ensino fundamental, o foco seja o trabalho da leitura e da 

escrita, e que por isso muito professores acreditem que não há muito tempo para o 

brincar, Celma afirma que é necessário descontrair um pouco, tornar mais leves os 

conteúdos que são aplicados, lembrar que eles ainda são crianças e precisam 

brincar e dessa forma despertar neles o interesse em aprender mais. 

Para Vigostsky (1998), o que define o brincar é a situação imaginária criada 

pela criança. Além disso, devemos levar em conta que brincar preenche 

necessidades que mudam de acordo com a idade. Exemplo: um brinquedo que 

interessa a um bebê deixa de interessar a uma criança mais velha. Dessa forma, a 

maturação dessas necessidades são de suma importância para entendermos o 

brinquedo da criança como uma atividade singular.  

 

 

3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Brincar é fundamental, brincando a criança desenvolve aspectos sociais e 

intelectuais, reflete seu mundo interior, desenvolve a criatividade, desenvolve 

coordenação motora e raciocínio lógico. O brincar é uma atividade desprendida, 

livre, que pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar. 

Enquanto estava em campo acompanhei a turma em suas idas frequentes a 

biblioteca, onde as professoras Sônia e, responsáveis pela biblioteca, realizam uma 

leitura. Ao término Sônia faz uma dinâmica voltada para a leitura oferecida, que 

geralmente é uma brincadeira chamada “telefone sem fio”, como o auxílio da 
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professora Celma, a dinâmica inicia-se, ela  fala algo sobre a história no ouvido de 

um aluno e isso deve percorrer por todos até chegar nela novamente de maneira 

correta ou não aos ouvidos dela, outra brincadeira que também acontece é a 

chamada “batata quente”, onde a Celma entrega um objeto qualquer na mão de um  

aluno e canta a música da brincadeira e, ao terminar a música, quem estiver com o 

objeto na mão responde uma pergunta sobre algo relacionado a história. Em 

seguida eles retornam para sala e geralmente ela pede para que eles façam um 

desenho retratando a leitura.  

No uso da leitura, aguça o imaginário, desperta o interesse da criança para a 

leitura  o faz-de-conta exercem dois papéis, consentir não somente a entrada no 

mundo imaginário, mas regras implícitas que podem materializar o cotidiano por 

meio das brincadeiras. 

Outras atividades que a professora também sempre propõe antes da aula 

começar, enquanto estão aguardando para irem para sala, ela faz uma brincadeira 

que ela irá reaproveitar no contexto de sua aula, são brincadeiras simples como: o 

corre-cotia, cantar músicas e passear com os alunos em fila na forma de trem pelo 

pátio da escola. Celma me disse que quando ela inicia a aula ainda no pátio, os 

alunos ficam mais ativos e curiosos para saber o que irá acontecer em sala, onde 

ela pode trabalhar diversas coisas, como raciocínio lógico, sequencia. Todas as 

sextas-feiras as turmas saem mais cedo devido a “coordenação de professores”3 e 

neste dia geralmente que a professora Celma aproveita para brincar, a aula é 

somente jogos e os alunos adoram, de forma um pouco mais livre. 

A Celma é vista na escola como a professora que consegue “contornar tudo” 

como, por exemplo, alunos com dificuldade de aprendizagem e/ou problemas de 

comportamento, são direcionados para a turma dela, e ela consegue o progresso do 

aluno mesmo com dificuldades, o que não quer dizer que seja fácil, ela diz que é 

uma tarefa árdua, mais abandonar o aluno não é a melhor saída. O interessante é 

que todos reconhecem a eficiência de seu trabalho e admiram o jeito dela trabalhar, 

o que chama a atenção é o fato dela ser, praticamente única professora da escola 

                                                 

3 Reunião de professores para discutir conteúdos, revisar diários, fazer planos de aula, melhorar a 
prática do professor. 
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que faz uso atividades lúdicas em salas de aulas do fundamental, quase de 

diariamente.  

 Em uma conversa informal, ela relatou-me que não recebe nenhum estimulo 

por parte da escola, mesmo fazendo o diferencial, já comprou diversas vezes 

brinquedos com seu próprio dinheiro para montar uma brinquedoteca na escola e 

que nunca chegou a ser montada, esses brinquedos foram se perdendo ou 

estragando ao longo do tempo e hoje os poucos que ainda restam ficam trancados 

em um armário em sua sala de aula, para que possa utilizar com seus alunos. Em 

sua maioria são brinquedos educativos e pedagógicos, como jogo de rimas, 

dominós, jogo da memória, jogos com números e existem também blocos de 

encaixar, pega varetas, boliche, entre outros. Porém, os que os alunos mais gostam 

são como os pedagógicos, o que possuem caça-palavras, números, rimas e eles 

precisam da intervenção dela, que na visão deles tornam mais divertidos pois tem 

regras e ela também participa. 

Segundo Kishimoto (1994) o que diferencia o brinquedo e material 

pedagógico fundamentando-se na natureza dos objetivos da ação educativa. Fica 

mais clara a sua posição sobre o jogo pedagógico quando afirma: 

 

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de 
objetivos simbólicos dispostos intencionalmente, a função 
pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança. Neste 
sentido, qualquer jogo empregado na escola, desde que respeite a 
natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode receber 
também a denominação geral de jogo educativo. (p.22) 

 

 

Segue abaixo uma sequência de fotos (Figuras 3 a 11) para ilustrar algumas 

dessas atividades, que aconteceram na turma. 
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Figura 3 – Leitura da história na biblioteca - Quem quer casar com D. Baratinha? 

 

Fonte: Autora (2017) 

  

 

Figura 4 – A brincadeira telefone sem fio na biblioteca. 

 

Fonte: Autora (2017) 
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Figura 5 – Jogos e brincadeiras em sala de aula. 

 

Fonte: Autora (2017) 

 

 

Figura 6 – Jogos e brincadeiras em sala de aula 

 

Fonte: Autora (2017) 
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Figura 7 – Jogos e Brincadeiras em sala de aula 

 

Fonte: Autora (2017) 

 

 

Figura 8 - Jogos e brincadeiras em sala de aula. 

 

Fonte: Autora (2017) 
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Figura 9 – Jogos e brincadeiras em sala de aula 

 

Fonte: Autora (2017) 

 

Figura 10 – Atividade da minha aula prática com a participação dos alunos 

 

Fonte: Autora (2017) 
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Figura 11 – Atividade da minha aula prática com a participação dos alunos 

 

Fonte: Autora (2017) 

 

Observem as fotos que os jogos e as brincadeiras são bem diversificadas, 

com vários tipos de jogos, onde o aluno pode escolher com qual queira brincar e as 

fotos do cartaz foi minha aula prática sobre animais domésticos, onde foi utilizada a 

música do Sítio do Seu Lobato, com a participação deles para completar o que 

faltava na letra da música no cartaz e a realização do desenho do sítio para compor 

o mesmo. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI (BRASIL, 

1998, v.1) menciona um fator muito importante sobre o papel do educador e que 

deve ser revisto por muitos professores. 

 De acordo com o documento, é relevante que o educador tenha consciência 

que na brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as 

mais distintas esferas do conhecimento, em uma atividade espontânea e 

imaginativa. Já que o ato de brincar proporciona o desenvolvimento cognitivo, motor, 

afetivo, como também a socialização, dessa maneira se torna um instrumento 

importante para a intervenção da construção do conhecimento. Por isso é formidável 

que os educadores valorizem a ação lúdica na sua prática pedagógica, tendo em 

vista que o brincar é a linguagem dos pequeninos. Mesmo que RCNEI seja uma lei 

especifica da educação infantil, deve servir de referência para todos os educadores, 

o fato de reconhecer a importância do papel do educador   na aplicação do lúdico. 
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Para Oliveira (2000, p. 160):  
 

 
                                     Por meio da brincadeira, a criança pequena exercita capacidades 

nascentes, como as de representar o mundo e de distinguir entre 
pessoas, possibilitadas especialmente pelos jogos de faz-de-conta e 
os de alternância respectivamente. Ao brincar, a criança passa a 
compreender as características dos objetos, seu funcionamento, os 
elementos da natureza e os acontecimentos sociais. Ao mesmo 
tempo, ao tomar o papel do outro na brincadeira, começa a perceber 
as diferenças perspectivas de uma situação, o que lhe facilita a 
elaboração do diálogo interior característicos de seu pensamento 
verbal. 

  
 

A relação entre educação infantil e ensino fundamental tem sido foco de 

pesquisas e a educação em ambas as etapas obteve um crescimento bem 

significativos, e Peter Moss (2008) fala sobre esse relacionamento entre essas 

etapas, ele indica quatro possibilidades de relacionamentos: 

 

A primeira caracteriza-se por uma subordinação da primeira. A 
educação infantil teria, então, como função preparar as crianças para 
um melhor desempenho no ensino fundamental. A segunda 
caracteriza-se por um impasse, em que ambos os níveis de ensino 
recusam um, definindo-se a partir de uma negação recíproca. A 
terceira possibilidade, preparando a escola para as crianças, inverte 
o modelo preparatório no sentido de adotar práticas da educação 
infantil no ensino fundamental, adaptando a escola desse nível de 
ensino às crianças. A visão de um lugar de encontro pedagógico é a 
quarta possibilidade apontada e defendida por Moss. 
 

 

Na sala onde ocorreu a observação se encaixa na terceira possibilidade que 

Moss defende, que deve-se preparar a escola para as crianças e adotar algumas 

práticas da educação infantil no ensino fundamental, onde as brincadeiras devem 

estar sempre presentes nesta etapa da educação, evitando que aconteça a ruptura 

entre essas fases. 

A análise nesta pesquisa fomenta quão importante é a postura da professora, 

diante a tanta precariedade da escola e do contexto socioeconômico das crianças, 

observei nas atitudes dela, que ainda existe educadores que estão engajados no 

desejo de fazer a diferença para esses alunos, de transmitir conhecimentos de forma 

lúdica, sabendo explorar a brincadeira, aproveitando ao máximo o que cada um 

pode oferecer.  A brincadeira é de suma importância e deve ser discutida pelos 
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professores, como a finalidade de promover uma reflexão sobre o assunto, 

considerando que o desenvolvimento da criança é bem significativo com o uso da 

ludicidade. 

Devemos ressaltar que é notório ver salas de aula com cadeiras enfileiradas, 

brincadeiras serem limitadas apenas à hora do recreio ou em intervalos de uma 

atividade para outra, o brincar permanecendo em segundo plano e isso deve ser 

mudado. E mesmo o sendo o foco as atividades individuais, a leitura e escrita, 

dentre muitas outras coisas que depositaram sobre as series inicias do ensino 

fundamental, a professora Celma, consegue quebrar o paradigma que “lugar de 

brincadeira é na educação infantil” ou no “recreio”, onde traz para sua sala a 

brincadeira, o faz-de-conta, as cantigas de roda, tornando-se uma peça fundamental 

da transformação da aprendizagem dos seus alunos.   

Mesmo com toda dificuldade desenvolve um trabalho maravilhoso com a turma e 

ainda divide com seus colegas todo o desenvolvimento e aprendizado que ocorre na 

sala de aula. Muitos professores, não estão aproveitando as situações prazerosas 

que os jogos e brincadeiras lhe oferecem e pior esquecem que os jogos e as 

brincadeiras são considerados excelentes auxiliares para fornecer limites, liberdade, 

conviver com regras, o que auxiliará na formação do caráter da criança. Precisamos 

de mais educadores como ela, que mergulham de cabeça, que valorizam o brincar 

com sabedoria. 

 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A realização deste estudo buscou fazer uma reflexão, sobre a influência do 

brincar no processo de alfabetização. É importante que os educadores tenham 

consciência de que seus objetivos educacionais não se resumam na simples 

transmissão de conhecimentos, e que devem desta maneira intervir, no sentido de 

promover o desenvolvimento do processo psicológicos pelos quais o conhecimento 

é adquirido.  Ensinando de maneira prazerosa, onde o lúdico faça parte o processo 

de ensino-aprendizagem.  

  Sendo assim, o brincar é de extrema importância no dia-a-dia das escolas, 

tornando o ambiente mais agradável, proporcionando momentos prazerosos e de 

muito aprendizado e cabe aos educadores fazerem uma reflexão crítica sobre o 

brincar em sala de aula, e o professor precisa ter acesso a esse conhecimento, 

sobre a utilização do lúdico para o ensino de seus alunos. Este conhecimento deve 

ser estimulado desde sua formação inicial, dando-lhe condição de utilização desse 

instrumento facilitador de aprendizagem. 

E assim, associando o talento da Celma, como professora, é aos bons 

métodos de trabalho já citados neste estudo, acredito que poderá mudar a situação 

de ensino tão mal vista atualmente, trazendo esperança de melhoras para a 

formação educacional do indivíduo. 

Por fim, resta dizer que o lúdico permite novas maneiras de a criança se 

desenvolver, associado a fatores como: capacitação dos profissionais envolvidos, 

infraestrutura da unidade escolar, pode-se obter uma educação de qualidade, capaz 

de ir ao encontro dos interesses essências à criança, pois as atividades lúdicas não 

são somatórias, mas sim fazem parte do processo de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro-RJ, Ed. 

LTC. 2ª edição, 1981. 

 

BRASIL. Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 1988. 

 

______. Estatuto da Criança e do Adolescente. Diário Oficial da União, 1990. 

 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Educação Física Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998a. v.1. 

 

_______. Lei n.9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htmhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_

03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 10 set. 2017. 

 

________. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado, 1988. 

 

______. Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Brasília, 1996. 

 

______. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta 

preliminar. Segunda versão revista. Brasília: MEC, 2016. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf> . Acesso em: 

13 nov. 2017. 

 



 

 

42 

FORTUNA, T. R. Jogo em aula: recurso permite repensar as relações de ensino-

aprendizagem. Revista do Professor, Porto Alegre, v. 19, n. 75, p. 15-19, jul./set. 

2003. 

 

KISHIMOTO, T. M. Brinquedo e Brincadeira – Usos e significações dentro de 

contextos culturais. In: SANTOS, S. M. P., (org.) Brinquedoteca: O lúdico em 

diferentes contextos. 3ª ed. Petrópolis, Vozes, 1998. 

 

__________. Jogos, brinquedos, brincadeiras e educação. 4ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

 

__________. (org.). O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2002. 

 

LUIZ, Jessica Martins Marques et al. As concepções de jogos para Piaget, Wallon 

e Vygotsky. Disponível em:<http://www.efdeportes.efd195com//jogos-para-piaget-

wallon-e-vygotski.htm>. Acesso em: 04 set. 2017. 

 

OLIVEIRA, Vera Barros de. (org.) O brincar e a criança do nascimento aos seis 

anos. Petrópolis: Vozes, 2000. 

 

SANTOS, Santa Marli P. dos (org). 1999. Brinquedoteca: o lúdico em diferentes 

contextos. 4.ed. Petrópolis: Vozes. 

 

_______. (org). 2000. Brinquedoteca: a criança, o adulto e o lúdico. Petrópolis: 

Vozes. 

 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Tradução de Neto, J.C. e colab.1. 

ed. São Paulo, Martins Fontes 1989. 

 

 

 


