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O artigo analisa a aprendizagem desenvolvida com o lúdico e como pode ser instrumento de
motivação das crianças nas séries iniciais, sobretudo no que diz respeito à relação ao
favorecimento de novas metodologias do professor para contribuir no desenvolvimento integral do
educando. Investiga a relação da prática pedagógica no âmbito da ludicidade, fazendo perceber a
inter-relação com os princípios educacionais, junto à ação pedagógica na perspectiva lúdica e
educativa. Traz referências da historicidade do brinquedo e sua função educativa em diferenciadas
épocas, enfocando a necessidade da relação pedagógica atuar reforçando na escola uma relação
inovadora no processo de ensino e aprendizagem. Evidenciam-se relações existentes entre o lúdico
e a motivação para o desenvolvimento da aprendizagem nas séries iniciais diante das diferentes
formas de aprender dos alunos. Assim, a pesquisa foi direcionada e auxiliada, com um estudo de
caso que acompanha o esforço dos educadores, em detectar situações de fragilidade quanto ao
fazer pedagógico que lhes possibilita uma reorganização das metodologias a serem acompanhadas
pelo psicopedagogo com a perspectiva de oportunizar ao educador uma compreensão melhor de
toda sua capacidade (potencial) de contribuir para o desenvolvimento da criança através da
ludicidade com o acompanhamento psicopedagógico. Apresentam-se contribuições do lúdico
exercitadas na escola como a compreensão do professor e sua utilização do lúdico na sala de aula.
A inquietação da pesquisa é perceber se a escola está mediando conhecimento, construindo
coletivamente saberes com o lúdico, com professores, alunos e práticas pedagógicas movidas pelo
brincar.
.
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1 INTRODUÇÃO
Estudar a inter-relação lúdico-aprendizagem é uma forma de investigar a prática pedagógica
e os princípios educativos para favorecer o desenvolvimento integral das crianças na educação
infantil. A perspectiva de reflexão sobre o brinquedo e o ato de brincar como elementos
significativos na relação ensino-aprendizagem e no processo de ensinar do professor e do aprender
do aluno são fundamentais. Esse entendimento pode subtrair a complexidade de aprender e ensinar
da sala de aula e os inúmeros problemas apresentados pelas crianças na construção da aprendizagem
e na possibilidade de serem sujeitos da aprendizagem. Entender as possibilidades de a ludicidade
favorecer a construção cognitiva infantil pode ser o grande fascínio das metas cognitivas no contexto
escolar e na possibilidade de entendimento pedagógico da alegria de ensinar e aprender do
educando.
Por isso, a escola, neste contexto, exerce papel fundamental na ruptura de paradigmas que
norteiam a necessidade de se conhecer a abordagem histórica, surgimento dos elementos essências
do lúdico como metodologia ao processo de construção de saberes infantil. As contribuições do
lúdico exercitado na escola como também a compreensão do professor e sua utilização na sala de

aula e a inquietação da pesquisa em mediar conhecimento, na perspectiva de construção coletiva do
saber organizado sobre o lúdico, com professores e alunos utilizam as práticas pedagógicas.
Portanto, estratégias envolvidas pelo lúdico na escola são pilares que contribuem
significativamente no desenvolvimento integral da criança, e alicerces na natureza das experiências
primeiras das crianças em sala de aula. O entusiasmo propiciado pela pedagogia do lúdico,
principalmente na alfabetização, movidos pelo prazer de ser e de fazer, propicia às crianças o
sucesso escolar. Nesse sentido, o brincar é, incontestavelmente, uma fonte inesgotável de vigilante
reflexão dos docentes de inclusão de situações lúdicas, ao lhes proporcionar diálogo, em seus
planejamentos, com a aprendizagem e com a relação cognitiva dos educandos. A construção
metodológica de forma prazerosa na formação dos docentes é laboratório da aprendizagem; com
esse fim, pode-se utilizar o lúdico como forma de construir cidadãos livres que atuem criticamente
na sociedade em que estarão inseridos. Indagar-se acerca das possibilidades de a brincadeira emergir
em relação no mundo da educação é possibilitar o prazer, o conhecimento do corpo, o
desenvolvimento da linguagem, o despertar e o agir necessário no mundo infantil.
2 UM BREVE HISTÓRICO DO BRINQUEDO, JOGO, E BRINCADEIRA NO ESPAÇO
EDUCATIVO
Entender a relação histórica do brinquedo, jogos e brincadeiras no espaço escolar torna-se
fundamental, pois resgatará a tradição das brincadeiras e conhecimentos culturais presentes nas
variadas regiões do mundo sobre os brinquedos da época que eram atração na vida das crianças, nas
ruas e em espaços educativos. A diversidade dos brinquedos presentes nos períodos históricos e
povos antigos, como os gregos, afirmam que as crianças brincavam de empinar pipas, brincadeiras
de roda, amarelinha, entre outras e até nos dias atuais nossas crianças realizam atividades lúdicas,
(KISHIMOTO, 2000).
Segundo Kishimoto (2000), as crianças sempre brincaram, independente de épocas ou
civilizações, sendo essa uma marca universal da humanidade. As brincadeiras sempre fizeram parte
da rotina e da vida infantil; portanto, brincar faz parte da realidade das crianças, desde a antiguidade.
Mas elas não estiveram somente na realidade infantil: os povos, quando queriam educar seus
cidadãos e exércitos, também se utilizavam das brincadeiras. Preparar organicamente soldados e
exércitos era importante, pois corpos bonitos e belos eram a referência da educação e da obediência.
O exercício do brincar, como vê Chateau, é o laboratório do espírito e do intelecto, onde
ocorrem as necessárias experiências que corroboram as vivências que hão de vir, (MIRANDA,
2001:27).

Segundo Miranda (2001), a atividade lúdica é essencialmente um grande laboratório em que
ocorrem experiências inteligentes e reflexivas. A experiência produz conhecimento. Portanto, a
experiência possibilitando-nos tornar concreto o conhecimento adquirido.
Segundo Kishimoto (2000), o jogo inclui inovações, com o surgimento do movimento
científico. Os preceptores da época, que serviam à imagem pública, serviam-se dos jogos para o
ensino da ciência para a classe dos nobres. Assim, os jogos entram no mundo da educação e da
ciência, onde tomam lugar de importância e contribuição para os vários conhecimentos 1. Afirma,
ainda, que o brinquedo é indispensável para compreender esse campo, pois supõe uma relação íntima
com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que
organizam sua utilização. O brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens que
evocam da realidade.
Lúdico é uma categoria geral de todas as atividades que tem características de jogo, brinquedo
e brincadeira. O jogo pressupõe uma regra, o brinquedo é objeto manipulável e a brincadeira,
nada mais que o ato de brincar com o brinquedo e o com o jogo, (MIRANDA, 2001: 30).

Segundo este autor, a imagem da infância é reconstituída pelo adulto por um duplo processo:
de um lado, associada a um contexto de valores e aspirações da sociedade, e, de outro, depende de
percepções próprias do adulto, que incorporam memórias de seu tempo de criança. Assim, se a
imagem de infância reflete o contexto atual, ela é carregada, também, de uma visão idealizada do
passado do adulto, que contempla sua própria infância. Desta forma, brincar está ligado diretamente
à ação, manipulação e imaginação do que se pode utilizar de um brinquedo. Hoje, a imagem de
infância é enriquecida, também, com o auxílio de concepções psicológicas e pedagógicas, que
reconhecem o papel de brincadeiras no desenvolvimento e na construção do conhecimento infantil.
As atividades lúdicas estão, desta forma, intrinsecamente ligadas ao mundo infantil, pois é difícil
imaginarmos uma criança sem a ludicidade. Mediante atividades de caráter lúdico as crianças
acumulam o interesse pela aprendizagem. Na verdade, as crianças vão construindo conceitos e
valores por meio das brincadeiras orientadas com o propósito de auxiliar a aquisição de
conhecimento. Assim, pode-se comprovar que o brinquedo, a brincadeira e os jogos são presença
marcante na formação e no processo educativo das crianças nas séries iniciais.
3 O BRINQUEDO E OS PILARES DA EDUAÇÃO
Entender o brinquedo a partir dos pilares da educação torna-se significativo para atualizar
essa relação com a ação pedagógica, assim confirmar sua importância diante do processo educativo.
1. No Brasil, tem-se o jogo, brinquedo e brincadeira ainda empregados de forma indistinta, demonstrando um nível
baixo de conceituação deste campo. Assim, cada contexto social constrói uma imagem de jogo conforme os valores e
modo de vida, daquele contexto que se expressa por meio da linguagem exigida no jogo.

Como afirma Kullok (2002), os novos paradigmas apresentados pela sociedade em mudança
surgem pelo aparecimento da subjetividade como forma de construção do sujeito na relação humana
como critério diferenciador da prática docente. Desta forma, a educação diretamente ligada ao
processo de ensinar e aprender permite formas prazerosas à ação de perguntar, pensar, imaginar,
aprender e ensinar.
O Relatório da Unesco (UNESCO, 1999) trata justamente desta relação humana, definindo os
quatro pilares da educação e da ação pedagógica, com novas possibilidades de aprender e ensinar.
Propõe-se uma educação direcionada como tipos fundamentais de aprendizagem: aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser, eleitos como os quatro
pilares fundamentais da educação. O ensino, tal como o conhecemos, debruça-se essencialmente
sobre o domínio do aprender a conhecer e, em menor escala, do aprender a fazer. Estas
aprendizagens, direcionadas para a aquisição de instrumentos de compreensão, raciocínio e
execução, não podem ser consideradas completas sem outros domínios da aprendizagem, muito mais
complicados de explorar, devido ao seu carácter subjetivo e dependente da própria entidade
educadora.
Aprender a aprender refere-se à aquisição dos “instrumentos do conhecimento”. Debruça-se
sobre o raciocínio lógico, compreensão, dedução, memória, ou seja, sobre os processos cognitivos
por excelência. Consiste em aplicar, na prática, os seus conhecimentos teóricos é nesta proposta que
o brincar tem se mostrado um instrumento extremamente eficiente desde as metodologias propostas
por educadores como Decroly, Montessori e Piaget, que se utilizaram do lúdico para estimular a
aprendizagem; até especialistas em jogos contemporâneo, inúmeros no Brasil e em todo o mundo,
que levaram para as escolas variadas propostas para a utilização do brincar dentro e fora da sala de
aula, com intuito de estimular o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças.
O Aprender a fazer, indissociável do aprender a conhecer, que lhe confere as bases teóricas,
refere-se essencialmente à formação técnico-profissional do educando. Consiste em aplicar, na
prática, os seus conhecimentos teóricos. No âmbito da profissionalização, o brincar tem constituído
um recurso motivacional interessante, tanto nos cursos técnicos como nos acadêmicos, dentro das
empresas e instituições. O fazer, em qualquer situação de nossas vidas, e, sobretudo no trabalho,
deveria ter como ingrediente principal o prazer. O brincar e o prazer integram a mesma categoria.
Aprender a conviver é aprendizagem que consiste num dos maiores desafios para os
educadores, pois atua no campo das atitudes e valores. Cai neste campo o combate ao conflito, ao
preconceito, às rivalidades milenares ou diárias. Sabe-se que o relatório para UNESCO (1999)
avança numa proposta baseada em dois princípios: primeiro a “descoberta progressiva do outro”
pois, sendo o desconhecido a grande fonte de preconceitos, o conhecimento real e profundo da

diversidade humana combate diretamente este “desconhecido”. Os jogos e as brincadeiras são
exemplos de vivência eficiente para facilitar e formar os indivíduos e valores de cooperação, pois o
trabalho em equipe exige respeito às diferenças individuais e desenvolvimento de projetos.
Finalmente, o Aprender a ser é o tipo de aprendizagem que inter-relaciona os três
conhecimentos, considerando a educação como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo
“espírito e corpo, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade”. O
brincar inter-relaciona as linguagens e conhecimentos por excelência da criança através da qual eles
podem expressar-se e comunicar-se com o outro. Pelo brincar, a criança expressa seu ser integral
colocando corpo, mente sentimentos e espírito em evidência.
4 O SIGNIFICADO DO BRINCAR
Pode-se afirmar que, nos pilares da educação, o brincar constitui excelente canal e
oportunidade para o ser humano expressar e comunicar, de forma espontânea, as suas crenças,
atitudes, criatividades e valores. Nesse sentido, ele deve ser incentivado nos diferentes grupos e as
inquietações que surgem ao redor da ação pedagógica adquirem maior importância, pois os
educadores devem ser sensíveis e criteriosos no sentido de estimular o aluno a partir do fazer
pedagógico, com propostas que envolvam o ato de brincar com a preocupação fundamental do
processo ensino-aprendizagem eficiente e de qualidade (UNESCO, 1999).
Pesquisar para entender o significado do brincar torna-se importante, pois norteará o processo
educativo na realidade de possibilitar as crianças um aprender com proximidade e forma de
entendimento daquilo que pode ser construído por ele mesmo. A criança nas suas etapas de
desenvolvimento se caracteriza nas diversas formas de pensar e de agir que ocorrem nesse período
em relação com o mundo físico e social. Nesse processo, as transformações que vão ocorrendo não
surgem de forma brusca acontece de forma continua que vão se sucedendo (MALUF, 2003).
Segundo Maluf (2003), o brincar é fundamental para o desenvolvimento do corpo e da mente e
é nas atividades lúdicas que ocorre situações naturais de aprendizagem, gerando interesse em
aprender de forma prazerosa. As ações lúdicas viabilizam a construção do conhecimento,
despertando na criança a criatividade e transformando-os em adultos autoconfiantes e com
determinações. Quanto à criança, suas potencialidades são aguçadas, permitindo um aprendizado em
todas as fases de sua vida. Em relação ao aspecto cognitivo, significando a via de acesso ao saber, no
processo de construção do conhecimento e nas dificuldades que se apresentam nessa construção.
Assim, o brincar é de vital importância para o crescimento e desenvolvimento da criança. O prazer
que as brincadeiras lhe proporcionam fortalece sua autoestima, e a relação da criança com o mundo
físico e social promovendo seu desenvolvimento cognitivo.

O professor oportuniza aprendizagem com o brincar, promovendo formas de ensinar
utilizando-se do lúdico como forma de interligar saberes dos educandos. Segundo Maluf (2003), a
atuação do adulto é fundamental no exercício das brincadeiras, pois aumenta o interesse da criança
proporcionando possibilidades de entendimento cognitivo. Segundo a autora, as primeiras atividades
lúdicas do ser humano são ações exploratórias. O bebê começa por explorar a si mesmo, suas
possibilidades de movimento, de produção de sons, de uso do espaço do espaço e de comunicação.
Esta atividade exploratória é fundamental para subsidiar o processo de construção de conhecimento
da criança. Manipulando objetos, vai experimentando o mundo ao seu redor pelo prazer de descobrir
e satisfazendo sua curiosidade por conhecer.
Outra autora (Cunha, 2001) lembra que xeretar, além de ser uma forma de adquirir
informações, é também uma maneira divertida de brincar, para quem ainda não conhece as
convenções sociais. As crianças pequenas têm necessidade de manipular objetos; por essa razão,
mexem em tudo e jogam coisas ao chão. Para contornar problemas que esta necessidade pode causar,
precisamos fornecer-lhes bastantes objetos que possam ser manipulados sem perigo e ensinar-lhes
que, assim como foi divertido retirar da caixa ou gaveta, também pode ser divertido guardar as
coisas lá dentro. Quando aprenderem à função dos objetos, passarão a utilizá-los de forma mais
adequada.
A curiosidade é inerente à criança; portanto, aprender coisas novas também seria, se o
processo de construção do conhecimento em trabalho não fosse algo que cansa que aborrece.
Aprender pode ser uma deliciosa aventura. A pressa em transformar a criança em adulto fez com que
o aprender passasse a ser obrigatório e sistemático. A criança não é um adulto em miniatura, nem
deve crescer só atendendo às solicitações dos adultos, pois assim não desenvolverá autonomia nem
senso de responsabilidade (CUNHA, 2001). Por fim, sustenta a autora que, se a criança for
respeitada em seus interesses e subsidiada em suas buscas, com certeza manterá vivo o prazer de
aprender e fará da construção do seu conhecimento uma deliciosa aventura no caminho da sabedoria.
O brinquedo proporciona o aprender-fazendo e brincando. Por meio de jogos e brincadeiras, a
criança pode aprender novos conceitos, adquirir informações e até mesmo superar dificuldades de
aprendizagem. A criança cria relações entre construir o brincar, percebendo assim o meio em que
vive e nele interferir. É necessário que os educadores resgatem e incorporem o brincar à sua prática
educativa de forma compromissada, no sentido de enriquecer o conhecimento das crianças, dando
direcionamento pedagógico, visando, assim, ao desenvolvimento da aprendizagem do educando de
forma mais prazerosa.
4 - O LÚDICO NA APRENDIZAGEM DA EDUÇÃO INFANTIL

Segundo PIAGET (1967), o lúdico não pode ser visto apenas como divertimento ou
brincadeira para desgastar energia, mas como forma de favorecer o desenvolvimento físico,
cognitivo, afetivo e moral. Através dele se processa a construção de conhecimento, principalmente
nos períodos sensório-motor e pré-operatório. Agindo com o lúdico, as crianças estruturam seu
espaço e seu tempo, desenvolvendo a noção de casualidade, chegando à representação e, finalmente,
à lógica. As crianças são motivadas para usar a inteligência, pois querem brincar, e esforçam-se para
prazerosamente relacionar o cognitivo com as várias formas de aprender.
O lúdico para distrair os alunos corresponde a uma profunda exigência do organismo e
ocupa lugar de extraordinária importância na educação escolar. Estimula o crescimento e o
desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual,
favorecendo o advento e o progresso da palavra. Estimula a observar e conhecer as pessoas e as
coisas do ambiente em que se vive. O lúdico na educação infantil possibilita à criança brincar
naturalmente, testar hipóteses, explorar toda a sua espontaneidade criativa. Para que a criança
manifeste sua criatividade, é essencial que utilize potencialidades ,sendo criativo em suas
descobertas e desenvolvimento do seu próprio eu (TEZANI, 2004).
Brinquedos não devem ser explorados só para lazer, mas também como elementos
enriquecedores para promover a aprendizagem. Através do lúdico, o educando encontra apoio para
superar suas dificuldades de aprendizagem e melhorar o seu relacionamento com o mundo. Os
professores precisam estar cientes de que a brincadeira é necessária e que traz enormes contribuições
para o desenvolvimento da habilidade de aprender e pensar dos educandos (CAMPOS, 2007).
Assim, a utilização do lúdico na educação infantil contribui no processo pedagógico, faz
despertar o gosto pela vida e leva as crianças a enfrentarem os desafios que lhes surgirem, sendo
estas habilidades necessárias ao domínio e ao bom uso da inteligência emocional. A convivência de
forma lúdica e prazerosa com a aprendizagem proporcionará a criança estabelecer relações
cognitivas entre as experiências vivenciadas, bem como relacioná-las as demais produções culturais
ou simbólicas conforme procedimentos metodológicos compatíveis com essa prática (CUNHA,
2001).
O lúdico é a oportunidade de desenvolvimento da criança que experimenta, descobre,
inventa, aprende, confere habilidades. Além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e
autonomia, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração e
atenção. Brincar é indispensável à saúde física emocional e intelectual da criança. E irá contribuir,
no futuro, para a eficiência e o equilíbrio do adulto. O brinquedo traduz o real para a realidade
infantil, suaviza o impacto provocado pelo tamanho e pela força dos adultos, diminuindo o
sentimento de impotência da criança. Brincando, sua inteligência e sua sensibilidade estão sendo

desenvolvidas. A qualidade de oportunidade oferecida à criança pelas brincadeiras e brinquedos
garante suas potencialidades e sua afetividade se harmonizar. A ludicidade torna-se importante para
a saúde mental do ser humano e merece atenção dos pais e educadores, pois é o espaço para
expressão mais genuína do ser, é o espaço e o direito de toda a criança para o exercício da relação
efetiva com o mundo, com as pessoas e com os objetos (CUNHA, 2001).
O lúdico como motivação para aprendizagem é elemento primordial no desenvolvimento da
criança, pois favorece a imaginação criadora do mundo infantil, permite-lhe conceber situações,
ideias e sentimentos que se realizam como imagens internas, a partir da manipulação da imagem. É
essa capacidade de formar imagens que possibilita a evolução da criança, a imaginação da
experiência de perceber as coisas, criando situações e representando experiências já vidas. Quando a
criança está envolvida no seu mundo de brincadeiras, desenvolve atividades rítmicas e melódicas,
fantasia-se de adulto, inventa histórias, viaja no seu mundo imaginário. Porém, esse espaço de
aprendizagem com o lúdico é fundamental no inicio da infância, pois está sendo substituído, fora e
dentro da escola, por situações que favorecem a reprodução mecânica de regras impostas pela
cultura social. Valorizar as representações criadas pela criança no seu mundo infantil é valorizar o
seu conhecimento, contribuindo para a construção do seu pensamento. Dessa forma, as
representações passam a serem reconstruídas possibilitando a tomada de consciência de organização
de mundo (CUNHA, 2001).
O brincar está relacionado, para alguns educadores, ao desenvolvimento social e cognitivo.
Para os pais, além de vantagens quanto ao desenvolvimento cultural social da criatividade e da
personalidade, o brincar também significa prazer e diversão. Enquanto brinca, a criança desenvolve
seus esforços físicos, morais, sociais e emocionais. As brincadeiras fazem parte do seu universo
infantil, além de desenvolver as habilidades da criança, ela ativa o domínio da inteligência e
contribui para a evolução do pensamento. Brincar não é gastar energia, como muita gente pensa:
quando a criança brinca, todo seu esquema motor é acionado, suas emoções afloram, sua
socialização é mais solicitada e o seu cognitivo estimulado (MIRANDA, 2001).
O lúdico vivenciado na escola, de acordo com os estudos de Maluf (2003), permite ao
educando realizar novas buscas de conhecimento, tornando o seu aprendizado mais dinâmico,
prazeroso. Um ambiente em que são ministradas atividades lúdicas de forma objetiva é propício à
aprendizagem, porque promove a construção do conhecimento da criança. Infelizmente, a falta de
espaço e de tempo tem dificultado a expansão do potencial das crianças, não só no nível cognitivo
como também no afetivo. Nossas crianças estão sendo cobradas, cada vez mais cedo, a assumir
responsabilidades e a superar suas limitações. O momento em que ocorre a aprendizagem é
prazeroso, sublime. É o momento em que o ser humano consegue internalizar o conhecimento e

aplicá-lo em diversas situações de sua vida. É um novo saber construído pelo indivíduo que se
concretiza diante de outras informações já concebidas. A compreensão e prática do professor com a
ludicidade na sala de aula reconhecem a importância do brincar no desenvolvimento da criança,
percebendo seu papel na construção do Eu e das relações interpessoais. Porém, convencê-los da
importância para aprendizagem, no entanto, é mais difícil, pois por muito tempo, a definição de sua
identidade profissional baseou-se na oposição brincar X estudar: a escolinha e a creche são lugares
de brincar, enquanto escola (nas séries iniciais) é lugar de estudar (MIRANDA, 2001)
Sem reconhecer sua responsabilidade pedagógica, muitos educadores infantis simplesmente
deixam de lado o brincar, ou outros educadores, preocupados em dar serventia ao tempo passado na
escola infantil e fundir responsabilidade as suas funções, tomam a tão sério a associação
aprendizagem-brincadeira que acabam por caracterizar esta última, transformando-a em ensino
dirigido, onde tudo acontece, menos o brincar. Brincar junto reforça os laços afetivos. É uma
manifestação do nosso amor à criança. Todas as crianças gostam de brincar com os pais, a
professora, os avós ou os irmãos. A participação do adulto na brincadeira da criança eleva o nível de
interesse, enriquece e contribui para o esclarecimento de dúvidas durante o jogo. Ao mesmo tempo,
a criança sente-se prestigiada e desafiada, descobrindo e vivendo experiências que tornam o
brinquedo mais estimulante e mais rico em aprendizado (MIRANDA, 2001).
É necessário que o professor tenha consciência que, na brincadeira, as crianças recriam e
estabilizam aquilo que sabem sobre as diversas esferas do conhecimento, em uma atividade
espontânea e imaginativa. Nessa perspectiva, não se deve confundir situações nas quais se objetiva
determinada aprendizagens relativas e conceitos. Procedimentos ou atitudes explícitas com aquelas
nas quais os conhecimentos são experimentados de uma maneira espontânea e destituídos de
objetivos imediatos pelas crianças. Toda vez que o professor proporciona seu ensinar uma
abordagem lúdica, também esta proporciona a criança, o desenvolvimento próprio e pessoal de seu
pensamento abstrato (MIRANDA, 2001).
5 - A PESQUISA
A pesquisa foi realizada na Escola Batista Semente do Saber, localizada na Área Octogonal,
Brasília/ DF. Esta unidade escolar é composta de oito salas de aula, sala da direção escolar, uma
secretaria, cozinha, uma brinquedoteca e sala de vídeo. Os alunos pesquisados apresentam
comportamento típico da idade e um bom rendimento escolar, de acordo com suas possibilidades e
limites. Quanto aos docentes, todos são graduados e cursaram Pedagogia.
6 - EXECUÇÃO E ANÁLISE DA ATIVIDADE COM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Inicialmente, apresentou-se a proposta de atividades, com observações e questionário aplicado às
professoras sobre o lúdico em sala de aula. Seus objetivos incluem opor 䁴 10 10 켁  8 a
conscientização dos alunos da importância da sua participação para execução das tarefas,
despertando a curiosidade das crianças com atividades lúdicas permeando o cognitivo em sala de
aula.
O trabalho envolveu várias turmas, mas o relato se restringe à atuação da professora “A”, pois
esta procurou incorporar o lúdico à realidade da sala de aula, sendo este o norteador da
aprendizagem das crianças. Demonstrou um desejo grande de acompanhar a aprendizagem de seus
educados com o lúdico e iniciou sua ação pedagógica com histórias e fantoches. Os fantoches eram
personagens que falavam com os alunos a respeito do desmatamento, tratamdo de suas causas e
como afeta diretamente os seres vivo, além de estimular as crianças a pensarem em como
transformar o ambiente já afetado pela ação do homem.
Os alunos participavam da história buscando soluções dos problemas levantados pela professora
pelos fantoches. Os alunos se divertiram e foram aprendendo, cada um no seu ritmo de
aprendizagem. Aqui pode-se comprovar que o professor precisa estar convencido do abundante valor
compreendido pelo lúdico e se aproximar mais intimamente do valor do lúdico no universo infantil,
precisa-se construir uma relação do lúdico para fazer acontecer o lúdico na aprendizagem infantil
(MIRANDA, 2001).
Na verdade, ficou evidenciado na análise que professores que brincam com seus alunos têm
mais facilidade em aproveitar a totalidade das vivências dos alunos. Acredita-se que isso acontece
por existir diferentes concepções sobre ludicidade na dinâmica de sala de aula, como demonstraram
as respostas das professoras sobre sua concepção do que é o lúdico e sua importância no contexto
escolar. As brincadeiras devem permear todas as ações pedagógicas, principalmente nas séries
iniciais, aproveitando para desdobrar os assuntos relevantes a este público tão sedento de
informações, o que aguça cada vez mais sua curiosidade, contribuindo significativamente para o
processo ensino-aprendizagem.
Assim, conclui-se que é urgente e necessário à escola começar a quebrar estes estereótipos, e
adentrar de forma mais segura no contexto da brincadeira, não como brincadeira pura e simples, mas
como estratégia que provoque a curiosidade nos alunos, redirecionando a participação dos alunos em
sala de aula unindo o prazer com o aprender de forma significativa.
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se verificar no estudo e em sua comprovação que as vivências lúdicas são
favorecedoras de aprendizagem. Ambientes escolares, em que atividades lúdicas foram ministradas
de forma a propiciar a aprendizagem e promover a construção do conhecimento das crianças
destacam-se no favorecimento de aprendizagem. O lúdico surge como meio de encadeamento das
dimensões humanas do mundo infantil e, trabalhados conjuntamente, propiciam o desenvolvimento
integral das potencialidades das crianças e das habilidades que integrem o processo educativo.
Diante dos avanços tecnológicos e das mudanças rápidas em todos os setores da sociedade, é
preciso buscar novas abordagens para focalizar o lúdico no contexto atual. Atualmente, um novo
olhar sobre o desenvolvimento existencial do ser humano coloca razão e emoção no mesmo patamar;
com isso, a ludicidade ganha força, prestígio e destaque, transformando-se em um poderoso
instrumento na mudança de paradigmas.
Na literatura pertinente ao assunto, o lúdico deixou de ser enfocado como uma característica
própria da infância, abandonando-se a ideia romântica do brincar apenas como uma atividade
descomprometida de resultados e passou a ser colocado em patamares bem mais elevados e com
constatações que envolvem todas as fases do desenvolvimento humano.
Infelizmente, a falta de espaço e de tempo nos espaços escolares tem dificultado a expansão
do potencial das crianças, não só no nível cognitivo, mas da forma prazerosa de aprender com o
lúdico.
Nossas crianças estão sendo cobradas, cada vez mais cedo, a assumir responsabilidades e a
superar suas limitações. Assim, vários teóricos apresentam a expressão “homo ludens” como uma
nomenclatura que começa a fazer parte do cotidiano educativo, e o homem, sem perder sua condição
de adulto sério e responsável, passa a dar um novo sentido a sua existência pela via da ludicidade,
recuperando a sensibilidade estética e enriquecendo seu interior. É imperativo que os educadores
infantis reconheçam sua responsabilidade pedagógica, não simplesmente deixando as crianças
brincarem, mas promovendo a associação aprendizagem-brincadeira produtiva.
A aceitação da ludicidade, por parte dos professores, não garantiu uma postura lúdicopedagógica na sua atuação. O lúdico é uma ciência nova que precisa ser estudada e vivenciada, mas
a tendência dos profissionais da educação é de achar que sabem lidar com esta nova ferramenta
porque um dia já brincaram. Entretanto, ao iniciarem o trabalho, deparam-se com muitas dúvidas,
pois aprenderam muito sobre sua área profissional durante a formação acadêmica e muito pouco
sobre a ludicidade, tendo poucos elementos de análise e compreensão deste tema como fator de
desenvolvimento humano.
O professor deve estabelecer o lugar que a brincadeira pode ocupar na educação infantil, nem
tão largada que dispense a sua orientação, nem tão dirigida que deixe brincadeira sem valor e auxílio

cognitivo. Ele tem que dar a real importância da ludicidade, pois, brincando, a criança experimenta,
descobre, inventa, aprende e confere habilidades. Além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e
a autonomia, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração e
atenção.
Brincar é indispensável à saúde física, emocional e intelectual da criança, e que assim, irá
contribuir no futuro, para a eficiência e o equilíbrio do adulto. É preciso que o professor tenha
consciência que na brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais
diversas esferas do conhecimento, em uma atividade espontânea imaginativa. Nessa perspectiva, não
se deve confundir situações nas quais se objetiva determinada aprendizagens relativas e conceitos.
Procedimentos ou atitudes explícitas com aquelas nas quais os conhecimentos são experimentados
de uma maneira espontânea e destituídos de objetivos imediatos pelas crianças. Assim, a educação
pela via da ludicidade propõe-se a uma nova postura existencial, cujo paradigma é um novo sistema
de aprender brincando inspirado numa concepção de educação além da instrução.
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