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RESUMO 

O lúdico é um grande contribuinte no desenvolvimento integral das crianças. No ambiente escolar 

pode ser um recurso pedagógico de muita relevância, principalmente no Ensino Fundamental I. 

Possui como objetivo a análise de como podem contribuir no desempenho das crianças que 

apresentam dificuldades. Apresenta-se uma breve pesquisa bibliográfica e o apoio da teoria de Jean 

William Fritz Piaget que demonstra como a ludicidade auxilia na infância da criança. Diante dos 

argumentos apresentados, o lúdico pode fazer com que as crianças desenvolvam suas habilidades 

de forma integral. Pode-se concluir que o lúdico, os jogos e as brincadeiras possuem grandes 

influências nos desenvolvimentos físicos e mentais das crianças. 

 

Palavras-chave: 1. Brincadeiras; 2. Desenvolvimento; 3. Jogos; 4. Lúdico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

   

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Play is a major contributor to the integral development of children. In the school environment, it 

can be a pedagogical resource of great relevance, especially in Elementary School I. Its objective 

is to analyze how they can contribute to the performance of children who present difficulties. A 

brief bibliographic research and support of Jean William Fritz Piaget's theory is presented that 

demonstrates how ludicity helps in the child's childhood. In view of the arguments presented, the 

playful can cause children to develop their skills in an integral way. It can be concluded that play 

and games have great influences on the physical and mental development of children. 

 

Keywords: 1. Joked; 2. Development; 3. Games; 4. Playful 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a história, o lúdico sempre esteve presente no processo de ensino 

aprendizagem, pode-se ter o resgate de sua utilidade desde os primórdios, passando pela Idade 

Média até os dias atuais. Com observação dos fatos históricos a sua maior característica é ser 

realizado de forma natural desde a antiguidade. Os povos primitivos utilizavam o lúdico na 

realização de exercícios, ocorria certa liberdade durante estas atividades que tinham grande 

influência na educação delas, além disso aprendizados para sua própria sobrevivência. “Nas 

sociedades primitivas as atividades que buscavam satisfazer as necessidades vitais, as atividades 

de sobrevivência como a caça assumiam muitas vezes a forma lúdica”. (Huizinga 1971, p.07) 

Já na Idade Média, o lúdico era utilizado como brincadeiras simbólicas onde ocorria a 

repetição as crianças imitavam os adultos, por um tempo foi considerado como azar e também 

como um ato sem valor. Recebeu uma certa valorização com o renascimento, pôde ser inserido em 

atividades educativas. Segundo Antunes (2005) o lúdico foi modificado várias vezes com o 

desenrolar da história, sofreram mutações junto com as modificações que ocorriam na sociedade, 

não se manteve de uma forma única. 

Em virtude disto o psicólogo, biólogo e filósofo Jean William Fritz Piaget, que é criador da 

Teoria Construtivista que é uma das teorias mais importantes da educação, que analisa o 

nascimento até a adolescência, o início do raciocínio mais complexo e que o raciocino da criança 

se difere dos adultos, percebe que o conhecimento se constrói através da interação do meio em que 

o indivíduo está inserido, compreende a infância como uma fase relevante na vida e na formação 

de pessoas. 

Enquanto no Brasil, o lúdico é muito abrangente em questão da herança cultural e 

educacional, os índios sempre adotaram a forma lúdica como método de ensino de seus costumes 

aos mais novos, brincando e ensinando a sobreviver. Os negros trazidos da África também tinham 

seus costumes que eram parecidos com os dos índios. Os portugueses já tinham o lúdico como 

lazer e conquistas intelectuais, com isso ocorreu uma junção de todas culturas surgindo assim 

brincadeiras que são reproduzidas até os dias de hoje, alguns com modificações. 

 O lúdico na atualidade vem sendo muito utilizado como um instrumento metodológico, 

pode proporcionar um bom desenvolvimento cognitivo, intelectual e social, em qualquer que seja 

a etapa utilizada e a cada dia mais vem ganhando grande importância no âmbito educacional. 

 O objetivo geral deste trabalho é compreender a importância do lúdico, jogos e brincadeiras 

dentro do contexto do Ensino Fundamental I (6 a 10 anos). Os objetivos específicos buscam: i) 

fazer um levantamento teórico, através de uma revisão de literatura sobre a importância do lúdico, 
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os jogos e brincadeiras para as crianças do ensino fundamental I; ii) analisar as concepções 

educacionais do psicólogo, biólogo e filósofo Jean William Fritz Piaget sobre a ludicidade no 

ensino fundamental; iii) apresentar os principais resultados a comunidade acadêmica sobre a 

aplicação da ludicidade no Ensino Fundamental I  (6 a 10 anos). 

Diante da apresentação do objetivo firmado no TCC, pode-se dizer que o lúdico, jogos e 

brincadeiras nos dias de hoje estão bem presentes no contexto escolar, podem ser grandes 

auxiliadores no ensino e a aprendizagem dos estudantes, cabe ao docente sempre buscar a melhor 

forma de desenvolvimento dos educandos. Tendo um olhar cuidadoso e analisando o 

comportamento dos mesmos diante das atividades realizadas, para que seja possivel obter uma 

aprendizagem significativa e se desenvolvam como esperado. Nesse sentido, o problema dessa 

pesquisa é: Como as crianças com dificuldade de aprendizagem e interação podem ser 

auxiliadas e ter um bom desenvolvimento no Ensino Fundamental I com o lúdico, os jogos e 

as brincadeiras?  

HIPOTESE: O lúdico, jogos e brincadeiras já estão a muito tempo na vida dos humanos 

como pode ser visto em uma breve analise da história. São diversos tipos de jogos e brincadeiras, 

e podem ser um grande contribuinte se utilizados como recursos pedagógicos, com um 

planejamento que seja pensado no avanço dos estudantes ao longo das etapas escolares, para que 

assim possam se desenvolver de forma integral. 

O motivo da escolha do tema Importância do lúdico: jogos e brincadeiras no ensino 

fundamental I (6 a 10 anos), para desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso, se deu através 

da observação de como o lúdico possui importância na vida das crianças e muitas pessoas não 

darem o valor que se é necessário, achando que é algo banal e não deve ser levado a sério, que ao 

brincar ou realizar algum jogo não podem obter aprendizagens significativas.  

A relevância da pesquisa é incentivar o uso do lúdico como um recurso pedagógico 

importante no cotidiano escolar, trazendo grandes contribuições onde as crianças apresentem 

desempenhos como pessoa e da convivência em sociedade. 

Os públicos alvos desta pesquisa são acadêmicos de pedagogia e profissionais de educação 

que buscam uma melhor compreensão de como o lúdico pode ser um recurso-didático pedagógico 

de sucesso no processo de ensino aprendizagem. 

O trabalho terá as seguintes divisões: I - Introdução. II - Revisão de Literatura, as conceções 

educacionais do psicólogo, biólogo e filósofo Jean William Fritz Piaget sobre a ludicidade. III - 

Procedimentos Metodológicos. IV - Análise e discussão dos dados e V- Considerações finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Segundo Oliveira e Dias, o lúdico possui importância para o desenvolvimento integral do 

ser humano. Em sala de aula pode ser um auxiliador, utilizado para o repasse de novos 

conhecimentos, facilitando aprendizagem e possibilitando que os educandos utilizem sua 

criatividade. O espaço educacional deve fazer com que os estudantes despertem o interesse pela 

aprendizagem, no Ensino Fundamental I (6 a 10 anos) que é quando as crianças estão indo para 

uma fase de adaptação, irão passar por novas experiências, os espaços educativos devem ser bem 

pensado para que ocorra o acolhimento dos discentes.  

2.1 - A importância do lúdico 

   O lúdico pode servir como um facilitador da aprendizagem dos estudantes, tornando o 

ensino algo mais divertido fazendo com que ocorra a valorização da criatividade, cultivo da 

sensibilidade e a busca afetividade. Além de trabalhar o desenvolvimento dos jogos e brincadeiras 

ajudam no âmbito da construção da vivência social, fazendo-se assim uma grande interação com o 

ambiente em que a criança está inserida. Os sentidos que podem ser desenvolvidos com o lúdico, 

jogos e brincadeiras vão das habilidades motoras a cognitivas. Marques (2015) traz que o lúdico é 

uma das tarefas da infância e de muita responsabilidade no desenvolvimento dos estudantes em seu 

cognitivo, emocional, social e motor 

O lúdico é visto como uma inovação das práticas educativas, podendo proporcionar ao 

docente que abandone o ensino tradicional e retire os falsos pensamentos de que o lúdico não pode 

ser utilizado com os conteúdos escolares. A falta de inovação pode causar o desinteresse das 

crianças nas aprendizagens. Por isso, como uma ferramenta de auxilio pedagógico o lúdico é capaz 

de trazer novas experiências as crianças e fazendo com que se desenvolvam de forma individual e 

coletiva. 

"[..] a educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma 

transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração 

constante do pensamento individual em permutações constantes com o 

pensamento coletivo. (ALMEIDA, 1995, p.11).  

O desinteresse pode causar um atraso no desenvolvimento, pois quando pouco motivados 

os estudantes não são capazes de obter o prazer na realização das atividades, o que acaba causando 

uma queda em suas aprendizagens e desempenho escolar. O professor como estimulador é um dos 

pontos principais, pois ele deve procurar manter a relação professor-aluno que facilita o 

reconhecimento das realidades de seus discentes, que é necessário para que seja realizado o 
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planejamento diante das dificuldades que possam surgir e estabelecer metas e objetivos de 

aprendizagem. 

Segundo Almeida (2014, p. 3) o professor deve ser um mediador que traz as crianças a 

explicação, as sugestões e estimulação, para que elas por si só consigam uma aprendizagem e 

compreensão. Os espaços de realização de atividades devem ser agradáveis e estimulantes, para 

que assim os educandos sintam-se confiantes.  

 Almeida (2008, p.41) traz que a educação lúdica pode contribuir e influenciar a formação 

da criança, lhe proporcionando um crescimento sadio e um enriquecimento no qual ele vai poder 

adquirir de forma permanente, que será resultado de uma produção séria de conhecimento mas 

somente se ele tiver uma participação de forma franca, criativa, livre, critica, contendo a interação, 

visando a transformação e a modificação do meio.  

Maturana (1998, p. 32):  

“A aprendizagem é o caminho da mudança estrutural que segue o organismo 

(incluindo seu sistema nervoso) em congruência com as mudanças estruturais do 

meio como resultado da recíproca seleção estrutural que se produz entre ele e este, 

durante a recorrência de suas interações, com conservação de suas respectivas 

identidades.” (MATURANA, 1998, p.32) 

Figura 1 – Leis e currículos que abordam a educação. 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor1.  

  

A imagem acima destaca leis e currículos que apresentam as legislações da educação, que 

foram criadas com o objetivo de regular o sistema de ensino educacional do pais, para que todos 

tenham uma educação de qualidade tanto nas instituições privas quantos as públicas. 

                                                           
1Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/conceito-enade>; Acesso em: 30 nov. 2018.  
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Segundo a LDB, o objetivo ensino fundamental I (6 a 10 anos), no Brasil é a formação 

básica do cidadão mediante: 

 “I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

 III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidade e a formação de atitudes e valores; 

 IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.”  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): Ensino Fundamental I (2006) o 

lúdico é um dos princípios de uma prática pedagógica, a brincadeira traz a possibilidade de 

conhecer mais as crianças que estão constituindo os anos iniciais, ou seja, sua utilização pode ser 

essencial para o desenvolvimento de forma integral, principalmente aos que tenham dificuldades 

de desenvolver suas habilidades ou de socialização.  

De acordo com a BNCC, é nesta fase do ensino fundamental I (6 a 10 anos), que também 

ocorre a utilização de suas experiências anteriores, no caso da educação infantil. O docente deve 

buscar reconhecer o discente, para que assim tenha a possibilidade de ter uma prévia destes 

conhecimentos, podendo utilizando-os a seu favor durante a construção de sua rotina pedagógica e 

planejamentos. De certa forma as crianças passam para uma nova fase em sua vida escolar, inicia-

se o processo de alfabetização do estudante, nesta fase vão ver mais conteúdo, terão novas matérias 

e novas aprendizagens. 

“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.” (BNCC, 

2018, p.53)  

A BNCC ressalta a importância do desenvolvimento das habilidades de acordo com a época 

correta, os planejamentos e currículos e da escola, que dos professores devem seguir de acordo 

com as informações fazendo da forma correta o ensino. Além disso ela também demonstra a 

importância dos métodos lúdicos, jogos e brincadeiras e como eles são relevantes no ensino. Como 

também podem facilitar a aprendizagem do educando o ensino para o educador. 

 “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.” (BNCC, 2018, p.53) 
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Os conteúdos pedagógicos devem garantir a integração, proporcionando a continuidade dos 

processos de aprendizado já adquiridos, buscando desenvolver-se de múltiplas formas no âmbito 

da comunicação, expressão, criação e movimento assim tendo a compreensão do ambiente de 

vivências. 

FERRAZ; FUSARI (1993, p.27):  

“[...] as práticas educacionais surgem de mobilizações sociais, pedagógicas, 

filosóficas, e, no caso de arte, também artísticas e estéticas. Quando caracterizadas 

em seus diferentes momentos históricos, ajudam a compreender a questão do 

processo educacional e sua relação com a própria vida.” (FERRAZ; FUSARI, 

1993, p.27) 

O lúdico pode auxiliar o interesse pela leitura, todos procedimentos que serão utilizados 

devem estar de acordo com a realidade destes, cabe ao educador recordar-se de que está lidando 

com diversas personalidades, pois cada um apresenta o seu tempo de desenvolvimento e 

amadurecimento. Então é necessário que este profissional tenha uma preparação e a consciência 

que existem diversos ritmos de aprendizagem, sempre atento e preparado para atender as 

necessidades de todas as crianças.  

Segundo Freitas (2003, p. 19) é necessário que cada um se desenvolva de acordo com seu 

ritmo, utilizando o tempo que necessita. Cada aluno se desenvolve de uma maneira diferente, os 

ritmos são diferentes, o professor deve respeitar isto, devem ocorrer uma diversidade nas 

brincadeiras de maneira com que sejam inclusivas para que seja abandonado todo o perfil 

excludente possível dentro da sala de aula, é necessário que uma estratégia pedagógica seja pensada 

e para que possa ter o reconhecimento do desempenho dos estudantes e que isto ocorra de forma 

natural que flua no dia a dia escolar e do estudante. Oficinas, circuitos lúdicos, gincanas e até 

mesmo a dança podem ajudar o discente a se desenvolver. 

Atividades que utilizam o lúdico no Ensino Fundamental I (6 a 10 anos) podem desenvolver 

as interdisciplinaridades, que é de extrema importância podendo demonstrar como o lúdico, a 

liberdade e subversão, podem trazer uma produtividade significativa, possibilitando que tenham 

um desenvolvimento de forma subjetiva, que a criança se apropria da realidade, fazendo a criação 

de seus espaços de aprendizagem podendo se expressar as brincadeiras simbólicas, desejos, 

sentimentos.  

Quando utilizada de forma interdisciplinar nos anos iniciais do ensino fundamental, a 

ludicidade pode influenciar no bom desempenho dos estudantes. As atividades propostas pelo 

docente devem ser bem planejadas e pensadas, para que possam trabalhar o conteúdo e também 
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através disso despertar nos estudantes o interesse pelo conteúdo e a aprendizagem, isto não apenas 

no ambiente escolar e sim de forma continua dentro e fora da sala de aula.  

O lúdico que vai desde colorir a pular corda, cabe ao docente desenvolver o melhor processo 

metodológico de acordo com a realidade de seus estudantes. Os discentes apresentam uma 

preferência pelo lúdico, são poucos os profissionais que ainda adotam as práticas do ensino 

tradicional, por se sentirem mais estimulados na realização da aprendizagem junto os métodos 

lúdicos utilizados pelo docente. 

O docente pode utilizar informações dos discentes ao seu favor, quando for realizar suas 

estratégias e atividades lúdicas que serão utilizados durante as aulas. Ao pensar nestas estratégias 

o professor deve buscar a melhor que faça com que todos tenham um desenvolvimento melhor de 

todos, muitas coisas podem ser aprendidas durante a realização de atividades que envolvam a 

ludicidade.   

Soares (2010, p. 18) traz que as atividades que envolvem o lúdico podem fazer com que 

crianças de todas idades brinquem, além de estarem presentes em todas as classes sociais e 

possibilitam que as mesma se divirtam. Daí tal importância do lúdico, pois ele pode ser 

desenvolvido com todas as faixas etárias basta saber como abordar aquele conteúdo junto a 

ludicidade, mas torna o ensino algo mais interessante e divertido.  

Podemos observar o relato de Santos (1997, p.12): 

“A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode 

ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 

aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma 

boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de 

socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento.” 

(SANTOS, 1997, p. 12) 

Segundo Fernandes e Freitas (2008, p. 22) a auto avaliação é importante, pois ela pode faz 

com que o estudante se torne responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem e sua 

autonomia. A auto avaliação dos estudantes, podendo-se desenvolver de maneira pessoal, 

possibilita também que eles aprendam a ter respeito, a esperar, ganhar e perder. O professor possui 

um papel essencial durante esse processo, junto ao estudante debatendo as reflexões de cada um e 

demostrando a ele as dificuldades que passam despercebidas e demostrar que é possível obter uma 

melhora. 

2.2 - O lúdico como um método didático 

A didática está dentro dos processos de ensino com intuito do estabelecimento das relações 

entre o ensinar e o aprender, ações que são criadas pelo docente como estratégias que apresentam 
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o objetivo de que os discentes possam ter um sucesso na construção dos conhecimentos, não existe 

algum tipo de restrição na prática do ensino e é essencial para um bom processo de ensino-

aprendizagem. 

A didática é o principal ramo de estudo da Pedagogia. Ela investiga os 

fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino. A 

ela cabe converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, 

selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos. (LIBÂNEO, 1992, 

p.25) 

Figura 2 – A didática dentro da pedagogia. 

  

Fonte:   LIBÂNEO. 2013, p. 169. 

A imagem acima demonstra a didática, como ela é formada e sua ligação com a pedagogia. 

A didática consiste no conjunto de conteúdos, métodos, técnicas e resulta nas estratégias em que o 

docente pode adotar em sala de aula para que auxilie seu ensino em sala de aula.  

Toniazzo (2006):  

“Didaticamente falando, é provado que uma aula dinâmica, aparentemente 

informal e descompromissada com livros didáticos e roteiros, com certeza renda 

muito mais e gere resultados positivos do que uma aula formal. Nesse prisma, 

entende-se que os resultados didáticos devem se afastar do convencional e da 

enfadonha sala fechada e buscar ambientes descontraídos” (TONIAZZO, 2006) 

Libâneo (2001) destaca que o docente possui o papel de fazer o planejamento, selecionando 

e organizando os conteúdos que serão trabalhados com os educandos. Além da programação de 

tarefas e a criação de um espaço favorável de estudo dentro de sala de aula, que é muito importante 

para que os discentes se sintam confortáveis e livres para a aprendizagem. Também é um 

incentivador, responsável de repassar os conteúdos e atividades com o intuito de que os estudantes 

se tornem ativos em sua própria aprendizagem. 
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Maria Montessori expõe como base de sua teoria a individualidade, atividade e liberdade 

do educando, a evolução mental como fases definidas e cada uma se adequa a um tipo de conteúdo 

e aprendizado. É ao contrário do ensino tradicional, os próprios estudantes conduziriam o 

aprendizado e o professor apenas acompanhar o processo. Seus materiais didáticos eram simples 

mas feitos para que o raciocínio das crianças sejam estimulados, servindo como auxilio para todos 

os tipos de aprendizagem. 

“... A educação não é aquilo que o professor dá, mas é um processo natural que se 

desenvolve espontaneamente no indivíduo humano; que não se adquire ouvindo 

palavras, mas em virtude de experiências efetuadas no ambiente. A atribuição do 

professor não é a de falar, mas preparar e dispor uma série de motivos de atividade 

cultural num ambiente expressamente preparado.” (MONTESSORI, s.d, p.11) 

 Para ela através do movimento e do toque ocorre a possibilidade de exploração e 

reconhecimento do mundo ao seu redor, a educação dada pelos sentidos e a educação pelo 

movimento. Os exercícios desenvolvidos por ela são objetos com formas, cor, textura, peso, cheiro, 

barulho, tamanho, entende que as crianças são capazes de uma melhor experiência de busca e 

descoberta. Com o passar do tempo tudo evoluiu, os métodos de ensino no passado eram rígidos e 

pouco inovadores os estudantes eram pouco estimulados desenvolviam-se apenas para que fosse 

possível alcançar notas utilizando o método de decorar.  

As diversidades de atividades lúdicos podem fazer com que todos os desenvolvimentos 

sejam atendidos, no ensino fundamental I (6 a 10 anos), principalmente quando utilizados de forma 

estratégica. Com o passar do tempo tudo foi se evoluindo e pôde ser percebido que através de 

métodos lúdicos os discentes conseguem se desenvolver mais e de forma significativa, onde são 

capazes de ter uma aprendizagem de excelência evoluindo na questão da socialização e 

individualidade em suas habilidades diversas. 

“Utilizando a curiosidade e a imaginação das crianças, pode-se, brincar, jogar, 

criar e com isso aprender”. (BEMVENUTI, 2013, p. 113) 

Os estudantes devem ser estimulados de uma maneira que possam evoluir adequadamente, 

alfabetizando-se e também mantendo seu desenvolvimento integral de acordo com sua idade e 

série. O professor como mediador deve utilizar os recursos lúdicos como um importante aliado, 

que pode trazer aos estudantes um desenvolvimento que se espera e de forma com que os ganhos 

sejam significativos. O ensino lúdico que se dá de forma diferenciada, onde os estudantes podem 

aprender de forma mais leve, ele pode ser um facilitador e pode contruibuir com a aprendizagem 

dos discentes, nesta fase de “amadurecimento” que é a alfabetização, também utilizado em sala de 

aula como procedimento metodologico pode trazer aprendizagens ricas. 
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Segundo Rosa (2003): 

 “Muitos docentes têm adotado esta prática pedagógica, fazendo com que seja 

utilizada durante as aulas, envolvendo conteúdos didáticos, que trazendo um 

diferencial e uma transformação, onde as crianças se desenvolvem com mais 

facilidade” (ROSA, 2003) 

O lúdico pode ser utilizado com diversas faixas etária, não só com as crianças. Santos (1997, 

p.14) defende a ideia de que quanto mais o adulto tiver contato com o lúdico, maior chances ele 

terá de ser um profissional que trabalha com a criança de forma divertida, fazendo com que as 

crianças aprendam de forma prazerosa. 

Segundo Sales (2018): 

“...Por meio da ludicidade é possível fazer intervenções em diferentes áreas de 

ensino favorecendo a ação educativa do professor, onde promovendo situações 

lúdicas o professor consegue estimular a imaginação criativa da criança 

contribuindo para o desenvolvimento e construção do conhecimento.” (SALES, 

2018) 

2.3 Jogos e brincadeiras como recurso pedagógico 

Friedman (1996, p. 41) trata os jogos lúdicos como um situação educativa de caráter 

cooperativo e interacional, por que eles trabalham a execução de regras, desenvolvimento de ações 

de cooperação e da interação que estimula a socialização. Os jogos de brincadeiras quando 

utilizados de maneira correta podem se é utilizado como recurso de aprendizagem, pois através 

deles os discentes praticam uma aprendizagem mais prazerosa.  

“Qualquer jogo empregado na escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, 

apresenta o caráter educativo e pode receber também a denominação de jogo 

educativo”. (KISHIMOTO, 2003. p.22) 

 Kishimoto (2000) a criança quando no processo de apropriação cultura precisa ter uma 

participação ativa nos jogos, porém isso deve ocorrer de forma espontânea e criativa. O docente 

deve pensar em como aquele jogo ou brincadeira vai poder auxiliar o discente em suas 

aprendizagens e desenvolvimento, tudo deve ser visto antes de reproduzi-las e as atividades devem 

ter um caráter desafiador trazendo a possibilidade do desenvolvimento da atenção durante a 

realização de suas atividades. 

“Torna-se importante salientar inclusive que, os jogos e brincadeiras antigas 

fazem parte da cultura popular e guardam a produção espiritual de um povo em 

certo período histórico. Toda esta cultura não fica cristalizada (num só estado), ou 

seja, ela está sempre em transformação, incorporando criações anônimas das 

gerações que vão se sucedendo.” (CAVALHEIRI, 2012, p.2) 

As atividades desafiadoras podem ser importantes para que aprendam a utilizar suas 

estratégias, jogos com regras também são importantes para que aprendam se comportar diante de 
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certas situações. Os jogos devem ir além de apenas brincadeiras cotidianas, aprendizagens que os 

estudantes vão adquirir e levar para fora do ambiente escolar.  

 “O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, passa a ser 

considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já que 

colocar o aluno diante de situações lúdicas como jogo pode ser uma boa estratégia 

para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem vinculados na escola.” 

(KISHIMOTO, 1994, p. 13) 

Os jogos e brincadeiras são essenciais para o desenvolvimento social e cognitivo. Além de 

também poder desenvolver a coordenação motora, comunicação, raciocínio lógico, consciência 

corporal, criatividade, imaginação, memorização, proporcionando um melhor desenvolvimento 

dos discentes. A estrutura física da escola deve estar preparada para receber estes estudantes e 

adequada para a realização destas atividades, sendo assim um ambiente onde os estudantes 

desenvolvam suas habilidades. 

O brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, desenvolve 

habilidades de forma natural e agradável. Ele é uma das necessidades básicas da 

criança, é essencial para um bom desenvolvimento motor, social, emocional e 

cognitivo. (MALUF, 2003, p. 9). 

A organização do trabalho pedagógico deve ser pensado de forma com que todos estejam 

inseridos, devem atender a todos os que participam das interações, no contexto escolar pois os 

jogos e brincadeiras faz com que todos tenham interação durante a realização, onde irão trocar 

experiências, tirando então o caráter excludente no contexto escolar. 

O professor sozinho pode tornar um espaço, ainda que pobre de recursos, em um 

rico ambiente educativo; no entanto, um rico espaço pode ser também um 

paupérrimo ambiente educativo. Material sozinho não funciona. Ele precisa ser 

humanizado. Ele precisa vir para dentro da vida do conhecimento que se busca. 

(ALMEIDA, 2003, p. 23). 

É interessante que na rotina pedagógica contenha estratégias com os jogos e brincadeiras, 

e que o docente busque inseri-los no dia a dia escolar. São grandes contribuintes que auxiliam na 

fixação o ensino de algum conteúdo e no desenvolvimento dos objetivos das atividades propostas. 

As estratégias devem atender as necessidades de aprendizagem dos discentes, o dia a dia deles 

devem estar cheios de coisas novas, o docente deve estar sempre inovando em suas práticas 

utilizando a diversidade dos jogos e brincadeiras. 

 “O professor deve ajudar seus alunos a interagirem na atividade lúdica, 

incentivando a participação, fazendo perguntas para quem não sabe como fazê-lo 

ou é mais inibido. Sua participação é adequada à medida que sua presença for um 

aval para que todos participem com liberdade e espontaneidade”. (TEIXEIRA, 

2012, p.72) 
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 Kishimoto (1994) ressalta que para que possa ocorrer o aproveitamento do jogo como um 

recuso pedagógico e de desenvolvimento, requer que tenha uma exploração livre, onde os discentes 

buscam pelo prazer e a alegria durante sua realização. Piaget (1996, p.160) traz os jogos como algo 

que não é realizado apenas para o gasto de energia das crianças, mas também serve servem como 

contribuinte do desenvolvimento intelectual. 

Durante a realização dos jogos e brincadeiras o docente de deixar as crianças livres apenas 

dar um comando e a explicação, porem ele deve estar sempre presente e observando, através do 

olhar sensível podem ser percebidas dificuldades de desenvolvimentos ou até mesmo ser um 

auxílio para a resolução destas dificuldades. Existem vários tipos de jogos, existem os de 

liquidação, de exercício, de manipulação, de construção e os simbólicos, que são capazes de 

desenvolver todas as habilidades. 

Huizinga (2007, p. 33) destaca que o jogo: 

 “É uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, 

mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado 

de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida 

cotidiana” (HUIZINGA, 2007, p. 33) 

Huizinga (2007) ainda ressalta que o jogo é:  

“Uma atividade livre, conscientemente tomada como ‘não – séria’ e exterior à 

vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira 

intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, 

com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais 

e temporais próprios, segundo certa ordem e certas regras”. (HUIZINGA, 2007) 

Segundo Silva (2012, p.10), os jogos e brincadeiras são essenciais no desenvolvimento da 

criança, fazendo com que se tornem atividades que são de importante realização do da 

aprendizagem e do ensino, com isso, as crianças podem desenvolver a concentração, atenção e no 

processo de adquirir conhecimento. Os jogos fazem com que se sintam mais estimulados, com uma 

forma de ensino diferenciada, pois são diversos os jogos que podem ser utilizados e adaptados a 

conteúdos didáticos, cabe ao docente saber trabalhar e desenvolver estes jogos como recursos de 

auxílio no ensino as estudantes.  

“Os jogos promovem um maior estímulo e interesse a participação na aula, 

injetando alegria, ânimo e entusiasmo’’ (MIRANDA, 2010). 

Teixeira (2010, p. 34) com a criança por meio da brincadeira pode transformar o 

desconhecido em conhecido, e pode fazer com que o mundo em sua volta seja alterado. Além disso 

ao brincar as crianças são capazes de adquirir conhecimentos, pois neste momento podem surgir 
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questionamentos, onde ocorre a interação, discussão, criação e transformação. Fernandes (2013, 

p.05) destaca que “é através do brincar que a criança se humaniza, aprendendo a criar vínculos 

afetivos, bem como a construção de sua autonomia e sociabilidade, enfrenta o desafio de aprender 

a andar com as próprias pernas e a pensar com sua própria cabeça.”  

“Brincar é essencial à saúde física, emocional e intelectual do ser humano. Brincar 

é coisa séria, porque na brincadeira, a criança se reequilibra, recicla suas emoções 

e sacia sua necessidade de conhecer e reinventar a realidade” (LIMA 2004, p. 2). 

A brincadeira flui de forma natural está no cotidiano de todas as crianças e quanto 

inserido no ambiente escolar e facilitar a aprendizagem. Todas as fases desde o nascimento da 

criança devem ser levadas a sério, pois são importantes e de forma considerável contribuem no 

seu desenvolvimento por mínimo que seja. Diante disto Fortuna (2008, p. 4) ressalta que 

“defender o brincar na escola, por outro lado, não significa negligenciar a responsabilidade sobre 

o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento”. 

“Através da atuação pedagógica, o professor (a) pode alavancar o processo de 

desenvolvimento da criança cabe lembrar a importância apresentada pelas 

brincadeiras neste processo”. (SILVA; PINHEIRO, 2013, p.27) 

Segundo Teixeira (2012, p. 67), mesmo que o brinquedo seja utilizado como recurso 

pedagógico, o professor mesmo assim não pode dar certa liberdade, é necessário que realize uma 

orientação e estimulação da criatividade e possa realmente contribuir de forma positiva na 

formação dos discentes.  

“Brinquedos e brincadeiras são formas privilegiadas de desenvolvimento e 

apropriação […] sendo instrumentos indispensáveis da prática pedagógica.” 

(SCHEIBER, 2010) 

As brincadeiras podem ser modificadas ao serem utilizadas em sala de aula, o professor 

pode fazer uma adaptação para que a brincadeira esteja de acordo com os conteúdos que serão 

passados, para melhor se adequar as necessidades do estudante e que esteja de acordo com a 

realidade destes. 

 “(...) a brincadeira deve estar conectada á realidade e, mesmo sem a intenção de 

aprender, quem brinca aprende, até porque se aprende a brincar.” (FORTUNA, 

2004, p.7) 

Trabalhando todos as partes sensoriais e podendo também fazer com que o docente note as 

dificuldades de alguns, mas os mesmos podem auxiliar para que essas dificuldades sejam 

solucionadas, eles podem ser fontes de felicidade e prazer que desenvolvem a liberdade, fazendo 

com que possam sonhar, sentir, decidir, aventurar e agir, superando desafios e recriando.  
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 “Os jogos lúdicos oferecem condições do educando vivenciar situações-

problemas, a partir do desenvolvimento de jogos planejados e livres que permitam 

à criança uma vivência no tocante às experiências com a lógica e o raciocínio e 

permitindo atividades físicas e mentais que favorecem a sociabilidade e 

estimulando as reações afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais e 

linguísticas.” (SANTOS, 2010, p.3) 

Jogos podem estimular a paciência, articulação lógicas, atributos intelectuais, são um tipo 

de recurso educativo variado, existem diversas situações que podem ser utilizadas e desenvolver, 

como aprendizagem um papel importante de poder dar aos estudantes métodos diferenciados de 

aprendizagem fazendo com o que eles possam fixar o conteúdo de maneira correta. 

“O jogo passa a ser organizado e incentivado pelos educadores proporcionando 

uma oportunidade de testar e observar as crianças em suas atividades naturais e 

espontâneas”. (NHARY, 2006, p. 84) 

Utilizados como forma de avaliação informal, onde o docente através da observação pode 

avaliar os discentes, pois também são diversas as formas de avaliação, e podem ser válidas assim, 

até porque na educação infantil os estudantes são avaliados pelo seu desenvolvimento. A partir do 

Ensino Fundamental I (6 a 10 anos), que passam a fazer a avaliação quantitativa que é através de 

provas e testes, então muitas vezes se preocupam apenas com os resultados. Muitos pais acham 

que apenas os resultados são as respostas do desenvolvimento. 

 “A avaliação informal é uma modalidade crucial no processo avaliativo porque 

costuma ocupar mais tempo do trabalho escolar do que a formal (provas, 

relatórios, exercícios diversos, produções de textos, etc.,). Isso é compreensível. 

Quanto mais tempo o aluno passa na escola em contato com professores e outros 

educadores mais ele é alvo de observações, comentários, até mesmo por meio de 

gestos e olhares, que podem ser encorajadores ou desencorajadores.” (VILAS 

BOAS, 2008, p.44) 

Podem desenvolver sua autonomia e sua criticidade a partir do momento que colocado a 

resolver jogos estratégicos, para que suas estratégias sejam pensadas diretamente ao 

desenvolvimento de suas atividades, situações que tenham o envolvimento do equilíbrio e desafio, 

obstáculo, garantindo situações significativas desenvolvendo cognitivo e social sendo possível ter 

a contribuição para o seu desenvolvimento e cooperação reflexivo e buscando por soluções e 

resultados. São vários os tipos de jogos e os que mais podem ser utilizados no contexto do ensino 

fundamental I são: os jogos de regras, os jogos de construção, os jogos de estratégia, os jogos de 

raciocínio, os jogos competitivos e os jogos de tabuleiro.  

“De uma forma geral o lúdico vem a influenciar no desenvolvimento da criança, 

é através do jogo que a criança aprende a agir, há um estímulo da curiosidade, 

acriança adquire iniciativa e demonstra autoconfiança, proporciona o 
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desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração” (VIGOTSKY, 

1994, p. 81) 

Os jogos de estratégia são os jogos que necessitam que o jogador esteja atento a suas 

decisões que serão tomadas pois elas devem ser estratégicas para que ele possa vencer o jogo, este 

tipo de jogo é um pouco complexo muitas vezes precisam que os discentes tenham conhecimentos 

de regras para saber como agir diante as situações dos jogos.  

Os jogos de regras são os jogos que necessitam respeitar regras que são impostas por algum 

indivíduo ou o docente quando coloca regras que devem ser respeitadas para que cheguem ao 

objetivo do jogo, a maioria são realizados com mais de um participante.  

 Os jogos de raciocínio utilizam muito a lógica dos jogadores, normalmente são jogos de 

estratégia quando utilizados em sala de aula, normalmente trabalham são colocados junto a 

conteúdos como uma melhor forma de fixação dos conteúdos e analise da aprendizagem, para saber 

se ocorreu um bom entendimento dos conteúdos, são trabalhados também a memorização, 

comunicação, atenção, pensamento, estes são os aspectos nos quais envolvem os aspectos 

cognitivos. 

Os jogos de construção são os que utilizam materiais ou objetos que pode ser modificados 

ou construir novos produtos, eles quando trabalhados podem possibilitar que o indivíduo se 

desenvolva intelectualmente e seus aspectos motores, trabalham formas, cores, quantidades, 

tamanho, peso, entre outros, a ligação com o pensamento lógico e raciocínio dos discentes. 

 Os jogos de tabuleiro que são: xadrez, dama, trilha, jogo da velha, etc. estes jogos utilizam 

regras, normalmente são utilizados para o divertimento, mas durante a realização deste jogo mesmo 

que os estudantes não percebam pode desenvolver o raciocínio e memorização, com estes 

desenvolvimentos podem ter um bom desempenho em outras áreas de aprendizagem. 

Os jogos competitivos que estimulam aos indivíduos o caráter de competição entre eles, 

vários tipos de jogos podem ser utilizados e todos os jogadores possuem o mesmo objetivo que é 

ganhar, mas pode causar irritabilidade nos jogadores, todos querem ganhar muitos não aceitam 

perder, neste tipo de jogo estratégias, o pensamento lógico e de raciocínio são utilizados. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Metodologia de pesquisa 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) possui como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, que foi realizada por meio de uma revisão de literatura, para que ocorresse o 

desenvolvimento do tema que foi escolhido. Segundo Prodanov; Freitas (2013, p.54) a pesquisa 
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bibliográfica, obteve sua elaboração através de um material já publicado, o intuito é poder fazer 

com que o pesquisador tenha o contato direto com o material, que podem ser: jornais, monografias, 

dissertações, teses, livros, revistas, artigos científicos, internet, entre outros, mas o pesquisador 

deve estar atento aos dados obtidos e sua veracidade. É importante a verificação das fontes que são 

utilizadas, que devem ser confiáveis, para que seja realizado um trabalho rico em informações e de 

qualidade. 

Andrade (2010, p. 25) este tipo de metodologia, é fundamental nos cursos de graduação, é 

uma constituinte para o primeiro passo de todas as atividades de cunho acadêmico, sendo também 

é obrigatória em pesquisas exploratórias, fazendo a delimitação do tema seja de um trabalho ou 

pesquisa, servindo para desenvolver assuntos, citações e conclusões. Boccato (2006) essa 

metodologia é utilizada com o intuito solucionar o problema, através de referenciais teórico que já 

foram publicados, analisados e discutidos. 

O método qualitativo utilizado para um melhor desenvolvimento do tema escolhido para a 

pesquisa, o inicial do referencial teórico pode apresentar e concluir um dos primeiros objetivos 

específicos que consistia em fazer um levantamento teórico por meio de uma revisão de literatura 

apresentando características sobre a importância do lúdico, os jogos e brincadeiras para as crianças 

do Ensino Fundamental I. Tendo a possibilidade de analisar a importância do lúdico como recurso 

didático auxiliador e contribuinte no ambiente escolar, procurando responde a problemática da 

pesquisa: como as crianças com dificuldade de aprendizagem e interação podem ser auxiliadas e 

ter um bom desenvolvimento no Ensino Fundamental I com o lúdico, os jogos e as brincadeiras? 

Para realização da revisão de literatura foram utilizados para coleta as bases de dados: 

Multidisciplinary Scientific Journal – Núcleo do Conhecimento, Google Scholar, SciELO e 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), foram utilizadas as palavras-chave 

“ludicidade”, “jogos e brincadeiras” e “ensino fundamental”. Enriquecendo o colhimento 

bibliográfico, blogs e fóruns não foram utilizados. Utilizou-se uma planilha de síntese de leitura 

como auxiliador na construção da revisão de literatura, planilha dividida em categorias para uma 

melhor exploração do material selecionado para ser desenvolvido. 

O levantamento de dados para o desenvolvimento da revisão ocorreu entre os meses de 

novembro de 2020 a outubro de 2021, auxiliando o pesquisador na busca de uma linha de 

pensamento sobre seu tema e a formulação de uma hipótese sobre o problema da pesquisa. 

Ao termino da leitura das informações colhidas iniciou-se a escrita e montagem da estrutura 

do trabalho, levando a uma análise cientifica dos conhecimentos adquiridos. 
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3.2 Pesquisa bibliográfica 

Para o desenvolvimento do TCC, foi utilizado um autor que apresenta sua proposta centrada 

na pesquisa e apresenta ideias de acordo com a hipótese. O autor definido foi Jean Piaget, que pode 

ser um auxilio no desenvolvimento e elaboração da bibliografia do trabalho. 

Jean William Fritz Piaget, estudou Biologia e Filosofia na Universidade de Neuchâtel, 

recebendo seu doutorado em Biologia em 1918, quando ainda tinha 22 anos de idade. Depois 

passou a se dedicar a Psicologia, fez especialização em psicologia evolutiva e também no estudo 

de epistemologia genética. Foi professor de Psicologia na Universidade de Genebra entre 1929 e 

1954. Recebeu em 1936 o título de “Doutor Honoris Causa” na Universidade de Harvard, fundou 

o Centro Internacional para Epistemologia Genética em 1955.  

Piaget escreveu suas primeiras teorias pedagógicas em 1921, é um grande pesquisador da 

educação e da pedagogia se dedicou a estudar a gênese dos processos mentais do indivíduo e 

buscando demonstrar que estes processos ocorrem quando ainda crianças, pois entendeu que o 

raciocínio das crianças é diferente dos adultos, tendo assim para ele que o conhecimento se dá pela 

interação do sujeito e objeto. 

Seus estudos na área da pedagogia pôde contribuir e revolucionar a educação, fazendo com 

que as visões e as teorias tradicionais relacionadas à aprendizagem fossem reconstruídas. 

Determinou então estágios do desenvolvimento cognitivo na infância, foram divididos em quatro, 

surgindo a teoria do construtivismo, cada estágio é um período de comportamentos e pensamentos. 

Os quatro estágios são denominados como: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e 

operatório formal. 

“É importante ressaltar que as idades apresentadas para cada estágio são apenas 

médias. Assim sendo, podem variar de um sujeito para outro, de acordo com seu 

meio social e o grau de inteligência, mas a ordem dos estágios é a mesma para 

todos os indivíduos” (FERRACIOLLI, 1999). 

3.2.1 Construtivismo 

 A Teoria Psicogenética, explica a construção do conhecimento desde o nascimento 

do indivíduo, esta que é mais conhecida como a teoria do construtivismo. O estudante é o centro 

do processo de aprendizagem e o docente não deixa de ter importância, está ali cumprindo seu 

papel como um orientador e facilitador durante todo este processo, trazendo aos educandos uma 

situação e eles devem buscar soluções para estes problemas, nesta busca acontecerá a construção 

do conhecimento. 

“Ora assimilando assim os objetos, a ação e o pensamento são compelidos a se 

acomodarem a estes, isto é, a se reajustarem por ocasião de cada variação exterior. 
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Pode-se chamar ‘adaptação’ ao equilíbrio destas assimilações e acomodações.” 

(PIAGET, 1999, p.17) 

Segundo Fossile (2010) o docente deve criar desafios que estejam no contexto de sentido, 

para que os estudantes se desenvolvam o seu pensamento crítico, pesquisa, discussão e os debates. 

A utilização de experiências que os discentes adquiriram em fases anteriores também são 

importantes, por isso deve ser respeitado cada um e suas bagagens, cada um possui sua fase de 

amadurecimento e desenvolvimento, o conhecimento é construído aos poucos, o professor um 

incentivador a novas aprendizagens, os métodos de aprendizagem são diferentes dos tradicionais, 

tornando o ensino algo dinâmico. 

“A sala de aula deve ser enriquecida com atividades que englobem discussão, 

reflexão e tomadas de decisões; os alunos são responsáveis pela defesa, pela 

justificativa e pelas ideias” (Fossile, 2010) 

Até os dias atuais este teoria vem trazendo contribuições para o desenvolvimento cognitivo 

porque sua visão é complexa, aborda o cognitivo da formação humana, desde o nascimento do 

indivíduo a sua idade adulta de forma logica, social, entre outras. A educação trabalhada durante 

este processo é a educação interativa, com a estimulação da aprendizagem e a conexão dos 

conteúdos aprendidos e as situações do dia a dia.  

“[...] O esquema de ação proporciona à criança a interação, o contato com o meio. 

O esquema de ação é entendido pela criança como uma estratégia de ação 

generalizável para que ela consiga se adaptar às mudanças do meio que a cerca.  

Para que um indivíduo se adapte ao meio com o qual está em contato, para que 

vença os desequilíbrios aos quais está exposto, construirá uma produção de 

conhecimentos sempre mais complexos.” (Fossile, 2010). 

3.2.2 A Fase do Desenvolvimento infantil Operatório Concreto (7 a 12 anos). 

A fase escolhida foi a do período Operatório Concreto, que a fase em que as crianças estão 

no Ensino Fundamental I, onde começam pensar de forma lógica e conseguem raciocinar, o 

pensamento se torna reversível, que é quando conseguem de forma mental retornar ao ponto de 

partida, ainda desenvolvem três operações de intelecto importantes a seriação, conservação e 

classificação. Conseguem fazer a conservação de substancia, volume, peso e número, a mudança 

de quantidade, as regras começam a ser mais compreendidas.  

A seriação é importante dentro do conhecimento matemático, estão ligadas as relações 

assimétricas, que servem pra seriar os objetivos que é levada em conta a ordem linear de grandeza, 

onde percebem os objetos do menor para o maior e do maior para o menor e assim também é com 

os outros, o mais leve para o mais pesado, etc. Com a conservação a criança consegue ter a 

percepção de que a quantidade é a mesma, independente da forma dos objetos. A classificação ela 
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consegue separar os objetos, pessoas e ideias, mas a classificação deve ocorrer de maneira 

espontânea e é feita através de semelhanças ou diferenças. 

Também ocorre a percepção de regras, porém as crianças necessitam de eventos concretos 

para que consigam pensa de forma lógica, então, já possuem o pensamento lógico e o raciocínio 

mas ainda são muito dependentes da matéria concreta. O pensamento egocêntrico é deixado de 

lado, ocorrendo a possibilidade de uma melhor socialização, busca a compreensão no pensamento 

do outro e também busca expor o seu pensamento, ocorre a possibilidade de atividades em grupo 

sem que os discentes percam sua autonomia. 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) demonstra a importância do lúdico, jogos e 

brincadeiras no contexto do ensino fundamental I, apresenta o lúdico como um método didático e 

os jogos e brincadeiras como um recurso didático. Para este pensamento e ponto da  

Pesquisa não foi algo fácil, porém com buscas e leituras de obras de grandes autores foi 

possível ter um bom desenvolvimento do trabalho.  

4.1 Análise de dados 

A seguir um quadro com os principais autores e obras utilizadas para auxilio no 

desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso: 

Quadro 1 – Principais autores referenciados 

Autorª Trabalhos 

ALMEIDA Educação lúdica: técnicas e jogos 

pedagógicos (1995);                                         

A importância do lúdico para o 

desenvolvimento da criança (2014) 

FREITAS Ciclos, seriação e avaliação: confronto de lógicas (2003) 

KISHIMOTO Brinquedo e brincadeira – Usos e 

significações dentro de contextos culturais 

(1998)                                                        

Jogo, brinquedo e brincadeira. São Paulo: 

Cortez. ____ Jogos Infantis – O jogo, a 

criança e a educação (2004) 
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LIBÂNEO Didática (1992) 

LIMA Brincando na sala de aula (2004) 

MARQUES Porque as crianças brincam? (2015) 

OLIVEIRA E DIAS A criança e a importância do lúdico na 

educação (2017) 

ROSA Lúdico e alfabetização (2003) 

TEIXEIRA Jogos, brinquedos, brincadeiras e 

brinquedoteca: implicações no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento (2010) 

 

Ao ressaltar a importância do lúdico, Marques (2015) ressalta que o lúdico é importante no 

desenvolvimento da infância, nos desenvolvimentos cognitivos, emocionais, sociais e motores. 

Seguindo esta linha de pensamento, Almeida (1995), trata a educação lúdica como uma forma de 

ofertar um crescimento rico, com resultados que podem ser permanentes, pois pode fazer com que 

se desenvolvam de forma integral. Esta educação deve ser repassada fazendo com que ele a 

desenvolva de forma criativa, critica e interativa; mas lembrando de que se deve trabalhar de forma 

livre para que isto possa acontecer.  

Oliveira e Dias (2017) entendem que o lúdico é importante para o desenvolvimento integral 

do indivíduo como ser humano, e ressaltam que o lúdico dentro da sala de aula utilizado para o 

repasse de conhecimentos é o mesmo que uma facilitação da aprendizagem dos educandos e do 

ensino ao docente, onde a criatividade de ambos podem ser utilizadas.  

 Almeida(2014) relembra que o docente deve ser um mediador, que auxilia, com 

explicações, sugestões e a estimulação, para que as crianças aprendam por si só, além disso deve 

ser cuidadoso com os espaços onde as atividades serão realizadas, trazendo um ambiente 

confortável onde sintam se estimulados a aprendizagem. Santos (1997) busca ressaltar a 

importância da ludicidade independentemente da idade, pois não é apenas diversão e sim um 

método que é utilizado para a facilitação da aprendizagem, desenvolvimento social e pessoal, de 

comunicação, expressão. 

Libâneo (1992) têm o pensamento que a didática é importante porque o objetivo dela é a 

seleção dos métodos, conteúdos que serão desenvolvidos para que possam alcançar os objetivos 

que são selecionados para o ensino, diante deste pensamento podemos ver a importância da didática 
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na construção do aprendizado, o lúdico pode ser um recurso didático a ser utilizado em sala de 

aula.  

Freitas (2003) retrata a importância do docente saber que cada um se desenvolve de acordo 

com seu ritmo de aprendizagem, deve ser levado em consideração diante da escolha de seus 

métodos didáticos que devem atender todas as dificuldades da turma e dos estudantes, para que 

todos possam ter o mesmo desenvolvimento. 

Rosa (2003) implementa que muitos docentes começaram a implementar a utilização do 

lúdico como uma prática pedagógica, abandonando o método de ensino tradicional, inserindo no 

dia a dia de suas aulas e envolvendo nos conteúdos didáticos, tornando sua aula diferenciada e 

causando uma transformação na aprendizagem, fazendo com que eles possam se desenvolver com 

facilidade. 

Almeida, Marques e Oliveira e Dias, em seus pontos de vista que o lúdico é essencial na 

vida das crianças, pois o lúdico é capaz de fazer com que as mesmas consigam se desenvolver de 

forma integral, servindo também como um auxiliador do professor em que consiga trabalhar de 

forma diversificada e divertida, tornando o ambiente de ensino algo mais leve e ainda podendo 

fazer com que compreendam os conteúdos e a aprendizagem.  

Os jogos e brincadeiras são recursos pedagógicos que são mais utilizados no ambiente 

escolar, para Kishimoto (1998) o jogo que é utilizado como um recurso pedagógico ele deve 

possibilitar que tenham uma exploração livre, proporcionando aos educando prazer e alegria 

durante aquele momento de realização. Kishimoto (2004, .22) os jogos que são empregados dentro 

deste ambiente envolvendo o ato lúdico e com caráter educativo pode ser considerado um jogo 

educativo.  

Para Lima (2004, p.2) o brincar é importante para o desenvolvimento da criança em seus 

aspectos emocionais, físicos e intelectuais, pois através dela a criança consegue se expressar, além 

de poder obter novas aprendizagens. Teixeira (20010, p.34) traz a ideia que com a brincadeira a 

criança pode transformar o mundo a sua volta, durante o brincar as crianças criam, questionam, 

interagem e discutem. 

Lima e Teixeira trazem uma importante visão sobre o brincar e como ele é importante para 

a criança, demonstrando que a brincadeira não é algo banal, podendo auxiliar nos 

desenvolvimentos e superar dificuldades, novas aprendizagens podem ser adquiridas através de 

brincadeiras.  

4.2 Discussão de dados 
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Santos, diante de suas investigações obtiveram a conclusão de que com a utilização do 

lúdico o docente pode reconhecer dificuldades, o lúdico pode atender os objetivos e benefícios no 

processo de ensino-aprendizagem, faz com que possam aprender de forma divertida com a 

possibilidade de brincar e aprender. Entende que as instituições de ensino devem adotar o lúdico e 

valoriza-lo, pois ele permite que o educando tenha uma formação integral.   

Com o mesmo raciocínio, Soares coloca que as atividades lúdicas podem trabalhar a 

inclusão, proporcionando os estudantes que venham apresentar dificuldades os desenvolvimentos 

cognitivos, afetivos e sociais, por que com isso ocorre a vivência sócia e a escola possui este 

importante papel de espaço social, onde as crianças aprendem a conviver com todos. 

Silva, que desenvolveu um trabalho com um jogo em específico o de xadrez com os 

estudantes que apresentam deficiência intelectual, durante o tempo de observação Silva pode 

perceber que através deste, tiveram desenvolvimento significativos, entre eles alguns foram: o 

raciocínio, a memorização, a socialização, a atenção, a autonomia, etc.; além do desenvolvimento 

interdisciplinar que foi possível ser obtido. Destaca a importância dos professores adotarem 

métodos didáticos, sejam eles quais forem, para ser um auxiliador na aprendizagem. Através dos 

métodos lúdicos pode-se também reconhecer dificuldades, o docente deve conhecer a turma ou o 

estudante e buscar o melhor método para que essas dificuldades sejam superadas.  

Oliveira e Dias, possuem o mesmo pensamento sobre a utilização do lúdico como uma 

ferramenta de superação de dificuldades, justamente por poder ser trabalhada de forma individual 

ou em grupo, respeitando os ritmos de cada um e suas individualidades e que o brincar é importante 

em todas as fases do ser humano e enxerga o lúdico como algo essencial, uma necessidade do ser 

humano. 

Toniazzo também ressalta a importância de uma aula que tenha a dinâmica mesmo que 

trabalhada de maneira informal, além de trazer que foi comprovado que uma aula com estes 

métodos podem trazer mais ganhos do que uma aula formal que segue o método tradicional.  

Fortuna, sobre o brincar dentro do ambiente escolar expõe a ideia que é necessário que o 

brincar na escola seja defendido, e isso não quer dizer que o ensino e os desenvolvimentos de 

aprendizagem serão deixados de lado, pelo contrário, serão estimulados através destas atividades. 

Em outra fala traz que a brincadeira deve estar interligada com a realidade, mesmo que seja sem a 

intenção da aprendizagem, ao brincar a criança aprende, na questão da socialização, cognitivo, 

motor e outros desenvolvimentos que não precisam necessariamente estar ligados aos conteúdos 

escolares. 
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Miranda, sobre os jogos cita que esta atividade lúdica no ambiente escolar pode trazer um 

maior estimulo, que faz com que tenham o interesse na participação nas atividades escolares e 

ainda é uma forma divertida de aprendizagem. Santos, com a mesma linha de pensamentos sobre 

os jogos lúdicos, traz que estes possibilitam, a vivencia de situações problemas, que podem ser 

realizadas quando o professor planeja jogos junto com conteúdos a serem trabalhados, podem 

adquirir o raciocínio e a lógica, também podem ser jogos que envolvam o mental e físico, com isso 

os desenvolvimentos da interação, cognitivos, motores, entre outros.  

5 Considerações Finais 

Tendo em vista os aspectos apresentados durante todo o desenvolvimento do trabalho, foi 

possível perceber que os estudantes que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem e 

interação podem ser auxiliadas com o lúdico, mas para que isso possa acontecer o docente deve ter 

um olhar sensível, sempre estar atento ao comportamento no ambiente escolar, além disso deve 

pensar em seu planejamento, a abordagem do conteúdo, a realidade dos estudantes e saber a 

importância da atividades lúdicas, os jogos e brincadeiras como auxiliadores no processo de ensino.  

Os objetivos propostos puderam ser alcançados, foi possível obter a compreensão da 

importância do lúdico, jogos e brincadeiras no Ensino Fundamental I. A realização de um 

levantamento teórico bem estruturado por meio de uma revisão de literatura, a análise das 

concepções educacionais do psicólogo, biólogo e filósofo Jean William Fritz Piaget, diante de uma 

pesquisa aprofundada em sua teoria e suas contribuições do ramo da educação, além da 

apresentação dos principais resultados sobre a aplicação do lúdico no âmbito educacional, 

especificamente no Ensino Fundamental I.  

Foi observado que o lúdico está presente na vida do ser humano desde a antiguidade e 

passou por diversas modificações, mas sempre trouxe contribuições de desenvolvimentos e 

aprendizagens aos indivíduos que as praticam. O lúdico, que vai desde as ações mais simples a 

mais complexas, até que fosse inserido no ambiente escolar obteve a necessidade que vários 

teóricos desenvolvessem trabalhos, com comprovações de que é de muita importância que seja 

inserido no cotidiano escolar, com as investigações realizadas durante a produção de todo o 

trabalho é possível perceber que o lúdico como recurso didático é um grande contribuinte e aliado 

do docente, fazendo com que os estudantes tenham um desenvolvimento significativo e de forma 

integral. 

O procedimento metodológico adotado que foi a pesquisa bibliográfica foi suficiente para 

a realização de todo o trabalho, proporcionando uma boa estrutura, através da metodologia utilizada 
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foi possível um aprofundamento e um melhor entendimento sobre o conteúdo abordado, 

respondendo a questão problema, hipóteses e alcançando os objetivos que foram colocados e que 

deveriam ser alcançados ao final da realização deste trabalho. 

Os resultados obtidos é de que o tema pesquisado é de um grau complexo, vários teóricos 

e autores sempre ressaltam a importância desta temática principalmente no ambiente escolar, 

muitos estudos foram realizados para chegar a estas conclusões. O lúdico possui um extenso 

contexto histórico, de sua utilização para atividades simples apenas para aprendizagens do dia a 

dia e de pouca valorização, mas com o tempo os teóricos começaram os estudos sobre o tema.  Foi 

possível perceber como o lúdico é um importante recurso que dentro do ambiente escolar, pode 

fazer com que as crianças desenvolvam suas habilidades de forma integral, mesmo com as 

diferenças de aprendizagens, pois alguns estudantes apresentam mais dificuldades em alguns 

conteúdos, além de sempre relembrarem que a infância é uma fase importante da vida na construção 

do ser humano. A didática também está como um dos aspectos importantes, por que faz a seleção 

dos conteúdos e os métodos que o professor vai utilizar, para que possa atender as necessidades da 

turma em que o professor irá trabalhar e a melhor maneira de passar a aprendizagem para os 

estudantes de forma diferenciada realizando uma aula dinâmica. 

Os jogos e as brincadeiras que são os mais utilizados, inúmeras formas de serem 

trabalhados, no Ensino Fundamental I, os jogos e brincadeiras devem ser um pouco mais 

complexos que os outros, pois além dos desenvolvimentos físicos, mentais que são desenvolvidos 

de forma lógica. Estes recursos podem ser utilizados de forma estratégica principalmente nesta fase 

de alfabetização, o importante é sempre estarem presentes no dia a dia escolar para o auxílio de 

uma aprendizagem significativa e divertida. 

Dada a importância deste assunto, faz-se necessário novos estudos, que abordem o lúdico, 

jogos e brincadeiras no Ensino Fundamental I, proporcionando mais pesquisas relacionadas a esta 

etapa de ensino, pois é de muita importância no desenvolvimento, porem alguns docentes ainda 

possuem a ideia de que a ludicidade é mais apropriada para a educação infantil e negligenciam a 

sua utilização no Ensino Fundamental I. 

Conclui-se que o tema abordado é de grande importância, é necessário que pedagogos, 

acadêmicos de pedagogia ou de outras áreas da educação estejam cientes das contribuições que o 

lúdico, os jogos e as brincadeiras podem trazer para aos estudantes e para o ensino. O docente como 

mediador deve estar preparado para os desafios que serão impostos a eles e a utilização da 

ludicidade pode auxilia-lo diante de dificuldades. 

 



37                                  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica: técnicas e jogos pedagógicos. São Paulo: 

Loyola, 1995.  

 

ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica: técnicas e jogos pedagógicos. São Paulo, SP: 

Loyola, 2008.  

 



38                                  

   

 
 

 

ALMEIDA, Aline Marques da Silva.  A importância do lúdico para o desenvolvimento da 

criança 13/10/2014. Disponível em: A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL - Brasil Escola (uol.com.br). Acesso em 22 de mai. de 2021. 

 

ANTUNES, Celso. O jogo e o brinquedo na escola. In: SANTOS, Santa Marli Pires dos. (Org.). 

Brinquedoteca: a criança, o adulto e  o lúdico. 6. Ed. Petrópolis: Vozes, 2008. Cap. 4, p. 37-

42. Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/read/19642406/o-jogo-e-o-brinquedo-

na-escola-faccamp Acesso em: 05 de nov. de 2021 

BEMVENUTI, A. et al. O lúdico na prática pedagógica. Curitiba: Intersaberes, 2013. (Série 

Pedagogia contemporânea). 

___________. Biologia e Conhecimento. Ed. Vozes: Petrópolis, 1996. Disponível em: 

https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/20595/14578 Acesso em: 10 

de nov. de 2021 

BOCCATO, V. R. C. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo 

científico como forma de comunicação. Rev. Odontol. Univ. Cidade São Paulo, São Paulo, v. 

18, n. 3, p. 265-274, 2006. Cadernos da Fucamp, v.20, n.43, p.64-83/2021 Disponível em:  

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1896 Acesso em: 02 de nov. de 

2021  

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino fundamental. Brasília: Ministério da 

Educação, 2006. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 

MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ Acesso 

em: 01 de nov. de 2021 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 

Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

acesso em: 05 de nov. de 2021  

CAVALHEIRI, Adriana. Voltando ao passado com as brincadeiras. Revista Digital. Buenos 

Aires, Nº 17, 2012. 

FERNANDES, V. de J.L. A ludicidade nas práticas pedagógicas da Educação Infantil. 

Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas da EDUVALE. 104. Ed. 

Novembro/2013. ISSN 1806-6283. Disponível em: https://silo.tips/download/a-ludicidade-nas-

praticas-pedagogicas-da-educaao-infantil-resumo . Acesso em: 03 de nov. de 2021 

FERNANDES, Claudia de Oliveira; FREITAS, Luiz Carlos de. Currículo e avaliação. 

Indagações sobre currículo. MEC, Secretaria de Educação Básica. Brasília. 2008. 

FERRACIOLI, Laércio. Aspectos da construção do conhecimento e da aprendizagem na 

obra de Jean Piaget. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Vitória, ES v. 16, n. 2, p 180- 

194, 1999. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6808/6292 

acesso em: 04 de nov. de 2021 

https://www.yumpu.com/pt/document/read/19642406/o-jogo-e-o-brinquedo-na-escola-faccamp
https://www.yumpu.com/pt/document/read/19642406/o-jogo-e-o-brinquedo-na-escola-faccamp
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/20595/14578
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1896
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://silo.tips/download/a-ludicidade-nas-praticas-pedagogicas-da-educaao-infantil-resumo
https://silo.tips/download/a-ludicidade-nas-praticas-pedagogicas-da-educaao-infantil-resumo
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6808/6292


39                                  

   

 
 

 

FERRAZ, M H C. de T.; FUSARI, M.F de R. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, 

1993. 

FORTUNA, T. R. Sala de aula é lugar de brincar? In: XAVIER, M. L. M.; DALLAZEN, M. I. 

H. (org.). Planejamento em destaque: análises menos convencionais. Porto Alegre: Mediação, 

2000 (Caderno de Educação Básica, 6) p. 146-164. Disponível em: 

https://brincarbrincando.pbworks.com/f/texto_sala_de_aula.pdf acesso em: 02 de nov. de 2021 

FORTUNA, Tânia Ramos. O brincar (na) educação infantil. Pátio: educação infantil. Porto 

Alegre, v.1, n.3. Dez.2003/Mar.2004 

FOSSILE, Dieysa K. Construtivismo versus sociointeracionismo: uma introdução ás categorias 

cognitivas. Revista Alpha, Patos de Minas, UNIPAM. 2010. Disponível em: 

https://livrozilla.com/doc/1310117/construtivismo-versus-s%C3%B3cio-interacionismo--uma---

alpha Acesso em: 15 de nov. de 2021 

FREITAS, Luiz Carlos de. Ciclos, seriação e avaliação: confronto de lógicas. São Paulo: 

Moderna, 2003. Disponivel em: https://fe-old.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/2303/46-resenha-

silvaen.pdf Acesso em: 19 de nov. de 2021 

FRIEDMANN, Adriana. Brincar, crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo: 

Moderna, 1996. 

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 5edição. São Paulo: 

Perspectiva, 2007. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4184246/mod_resource/content/0/homo_ludens_huizing

a.pdf Acesso em: 02 de nov. de 2021 

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

2000.Disponível 

em:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4386868/mod_resource/content/1/Jogo%2C%20brn

quedo%2C%20brincadeira%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf Acesso em: 19 de nov. de 

2021. 

 

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.  

Kishimoto, Tisuko. Morchida. (2003). Jogo, brinquedo e brincadeira. São Paulo: Cortez. ------

---- Jogos Infantis – O jogo, a criança e a educação. 12ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

LIBÂNEO, José Carlos (2001). O essencial da Didática e o trabalho do professor: em busca 

de novos caminhos. Goiania, 2001. Disponível em: https://docplayer.com.br/17119935-O-

essencial-da-didatica-e-o-trabalho-de-professor-em-busca-de-novos-caminhos.html  Acesso em: 

10 de nov. de 2021. 

https://brincarbrincando.pbworks.com/f/texto_sala_de_aula.pdf
https://livrozilla.com/doc/1310117/construtivismo-versus-s%C3%B3cio-interacionismo--uma---alpha
https://livrozilla.com/doc/1310117/construtivismo-versus-s%C3%B3cio-interacionismo--uma---alpha
https://fe-old.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/2303/46-resenha-silvaen.pdf
https://fe-old.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/2303/46-resenha-silvaen.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4184246/mod_resource/content/0/homo_ludens_huizinga.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4184246/mod_resource/content/0/homo_ludens_huizinga.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4386868/mod_resource/content/1/Jogo%2C%20brnquedo%2C%20brincadeira%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4386868/mod_resource/content/1/Jogo%2C%20brnquedo%2C%20brincadeira%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://docplayer.com.br/17119935-O-essencial-da-didatica-e-o-trabalho-de-professor-em-busca-de-novos-caminhos.html
https://docplayer.com.br/17119935-O-essencial-da-didatica-e-o-trabalho-de-professor-em-busca-de-novos-caminhos.html


40                                  

   

 
 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1992 (Coleção Magistério – 2º grau. 

SérieFormação do Professor). 

LIMA, Marilene. Brincando na sala de aula. Revista do professor, Porto Alegre, v. 20, n. 78, 

p. 5-7, abr./jun. 2004. 

MALUF, Ângela Cristina Munhoz. Brincar prazer e aprendizado. Petrópolis, RJ:Vozes,2003. 

Marques, I. A. (26 de Outubro de 2015). Porque é que as crianças brIncam? (F. B. Silva, 

Entrevistador)  

MATURANA, Humberto. Da biologia à psicologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

MIRANDA, S. de. No fascínio do jogo, a alegria de aprender. Ciência hoje. V.28, n. 168. 

Jan/fev. 2002, p.64-66. Disponível em: 

https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/2989/2688 acesso em: 02 de nov.de 

2021 

MONTESSORI, Maria. Mente absorvente. Rio de Janeiro, Portugália Editora (Brasil), s.d. 

NHARY, Tania Marta da Costa. O que está em jogo no jogo. Cultura, imagens e simbolismos 

na formação de professores. Dissertação de Mestrado em Educação. UFF. Niterói: RJ, 

2006.   Disponível em: https://docplayer.com.br/11454077-O-que-esta-em-jogo-no-jogo-cultura-

imagens-e-simbolismos-na-formacao-de-professores.html acesso em: 10 de nov. de 2021 

OLIVEIRA, Carla Mendes de; DIAS, Adiclecio Ferreira. A Criança e a Importância do Lúdico 

na Educação. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 02, Ed. 01, Vol. 

13, pp. 113-128 Janeiro de 2017 ISSN:2448-0959. Disponível em: 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/ludico-na-

educacao.pdf acesso em: 09 de nov. de 2021 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas 

da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013. Disponível em: 

https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/E-

book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf acesso em: 01 de nov. de 2021 

ROSA, Adriana. Lúdico e alfabetização. Curitiba, Juruá, 2003. 

 

SALES, Gutemberg Martins de. O Brincar no Desenvolvimento do Processo de Alfabetização 

na Educação Infantil. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 03, Ed. 

07, Vol. 06, pp. 5-17, Julho de 2018. ISSN:2448-0959 Disponível em: 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/processo-de-alfabetizacao Acesso em: 20 

de nov. de 2021 

SANTOS, Santa Marli Pires dos. Brinquedoteca: o lúdico em diferentes contextos 6. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/2989/2688
https://docplayer.com.br/11454077-O-que-esta-em-jogo-no-jogo-cultura-imagens-e-simbolismos-na-formacao-de-professores.html
https://docplayer.com.br/11454077-O-que-esta-em-jogo-no-jogo-cultura-imagens-e-simbolismos-na-formacao-de-professores.html
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/ludico-na-educacao.pdf
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/ludico-na-educacao.pdf
https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf
https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/processo-de-alfabetizacao


41                                  

   

 
 

 

VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Pedagogia – A Avaliação na Escola. UnB. Brasília. 

2007. 

SANTOS, Élia Amaral do Carmo ; JESUS, Basiliano do Carmo de. O lúdico no processo 

ensino-aprendizagem. 2010. Disponível 

em: http://need.unemat.br/4_forum/artigos/elia.pdf acesso em 20 de nov. de 2021. 

Santos, Santa Marli Pires dos (Org). O lúdico na formação do educador. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1997. 

SCHREIBER, Zélia Tresoldi Meregalli. Ludicidade: uma ferramenta para o desenvolvimento 

cognitivo infantil. 2010. Trabalho de Conclusão de curso (Licenciatura Pedagogia), Faculdade de 

Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gravataí, 2010. Disponível em: 

https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/39641/000825046.pdf?sequence=1. Acesso em: 05 

nov. 2021.  

SILVA, João Da Mata Alves Da. O lúdico como metodologia para o ensino de crianças com 

deficiência intelectual. 2012. Disponível em: 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4736/1/MD_EDUMTE_II_2012_33.pdf 

acesso em 20 de nov. de 2021. 

SILVA M.P; PINHEIRO, G.F.M. Corporeidade, Educação Física e a formação de crianças 

na Educação Infantil. Revista Formação@Docente. Belo Horizonte, vol. 5, no 1, jan/jun 2013. 

SOARES, Edna Machado. A ludicidade no processo de inclusão de alunos especiais no 

ambiente educacional. 2010. Disponível 

em: http://www.ffp.uerj.br/arquivos/dedu/monografias/EMS.2.2010.pdf acesso em 20 de nov. de 

2021. 

São Paulo: Saraiva, 1996. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 

9394/1996. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=987759#:~:text=LEI%

20N%C2%BA%209.394%2C%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201996.&text=I

%20%2D%20o%20desenvolvimento%20da%20capacidade,que%20se%20fundamenta%20a%20

sociedade%3B acesso em: 29 nov. de 2021 

TEIXEIRA, Sirlândia Reis de Oliveira. Jogos, brinquedos, brincadeira e brinquedoteca: 

implicações no processo de aprendizagem e desenvolvimento/Sirlândia Reis de Oliveira 

Teixeira -2. Ed. RJ: Wak Editora, 2012.  

TEIXEIRA, Sirlândia Reis de Oliveira. Jogos, brinquedos, brincadeiras e brinquedoteca: 

Implicações no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Wak, 2010. 

TONIAZZO, Neoremi de Andrade. Didática: a teoria e a prática na educação. 2006. 

Disponível em: . https://docplayer.com.br/16669501-Didatica-a-teoria-e-a-pratica-na-

educacao.html  Acesso em: 06 de nov. de 2021 

VIGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: O desenvolvimento dos 

processos psicológicos superiores. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

http://need.unemat.br/4_forum/artigos/elia.pdf
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/39641/000825046.pdf?sequence=1
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4736/1/MD_EDUMTE_II_2012_33.pdf
http://www.ffp.uerj.br/arquivos/dedu/monografias/EMS.2.2010.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=987759#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.394%2C%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201996.&text=I%20%2D%20o%20desenvolvimento%20da%20capacidade,que%20se%20fundamenta%20a%20sociedade%3B
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=987759#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.394%2C%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201996.&text=I%20%2D%20o%20desenvolvimento%20da%20capacidade,que%20se%20fundamenta%20a%20sociedade%3B
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=987759#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.394%2C%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201996.&text=I%20%2D%20o%20desenvolvimento%20da%20capacidade,que%20se%20fundamenta%20a%20sociedade%3B
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=987759#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.394%2C%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201996.&text=I%20%2D%20o%20desenvolvimento%20da%20capacidade,que%20se%20fundamenta%20a%20sociedade%3B
https://docplayer.com.br/16669501-Didatica-a-teoria-e-a-pratica-na-educacao.html
https://docplayer.com.br/16669501-Didatica-a-teoria-e-a-pratica-na-educacao.html


42                                  

   

 
 

 

 




