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RESUMO
A inserção de atividades lúdicas facilita os processos de comunicação, construção do conhecimento
e de socialização. É brincando que a criança experimenta novas situações e pensa sobre elas,
aprende a criar e a conviver. Assim, esta pesquisa tem por objetivo demostrar a importância da
inserção dos jogos e brincadeiras na educação infantil, despertando o lúdico como um modelo
prático de vivência, visando uma melhor prática no desenvolvimento da criança. Para tanto, a
metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória, baseada em levantamento bibliográfico que
contou com fontes de pesquisa variadas, foram utilizados como referenciais os textos de Gilles
Brougere (1995), M. I. Cunha (2001), Célestin Freinet (1998), J. R. Moyles (2002), entre outros. O
estudo permitiu constatar que através de atividades lúdicas o processo de aprendizagem pode se
tornar mais eficiente, prazeroso e divertido. Contudo é necessário que o lúdico faça parte do
repertorio do professor para as atividades. Por fim, uma atividade lúdica não pode ser sinônimo de
momento de prazer apenas ou de recreação, ela deve fazer parte do repertório de recursos do
professor.

Palavras-chave: Lúdico 01. alfabetização 02. Aprendizagem 03. Professor 04.

ABSTRACT
Entering play activities facilitates the processes of communication, knowledge building and
socialization. It joking that the child experiences new situations and think about them, learn to
create and live. This research aims to demonstrate the importance of inserting games and play in
early childhood education, awakening playfulness as a practical model of living, aiming at a better
practice in child development. The methodology used was an exploratory research, based on a
bibliographic survey that relied on varied research sources, the texts of Gilles Brougere (1995), M.
I. Cunha (2001), Célestin Freinet (1998), J. R. Moyles (2002), among others, were used as
references. The study showed that through playful activities the learning process could become
more efficient, enjoyable and fun. However, it is necessary that playfulness be part of the teacher's
repertoire for activities. Finally, a playful activity cannot be synonymous with a moment of pleasure
or recreation, it must be part of the repertoire of the teacher's resources.

Keywords: Recreational 01. Literacy 02. Learning 03. Teacher 04
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1 INTRODUÇÃO
A Educação Infantil é a fase inicial do processo de formação cognitiva e pessoal da criança
na escola. Por esse motivo, esse período deve ser tratado com muito cuidado, já que dele depende o
restante da vida escolar da criança.
É papel da educação, formar pessoas críticas e criativas, que criem, inventem, descubram
que sejam capazes de construir conhecimento. Não devendo aceitar simplesmente o que os outros já
fizeram, aceitando tudo o que lhe é oferecido, então a importância de se ter alunos que sejam ativos,
que cedo aprendem a descobrir, adotando assim, uma atitude mais de iniciativa do que expectativa.
É possível dizer que o lúdico é uma ferramenta pedagógica que os professores podem
utilizar em sala de aula como técnicas metodológicas na aprendizagem, visto que através da
ludicidade os alunos poderão aprender de forma mais prazerosa, concreta e, consequentemente,
mais significativa, culminando em uma educação de qualidade.
As atividades lúdicas além de serem divertidas, tem a capacidade de proporcionar interação,
tanto entre os alunos, como entre alunos e professores, criando um ambiente agradável e confiável,
onde aprender se torna um ato prazeroso.
A inserção de atividades lúdicas facilita os processos de comunicação, construção do
conhecimento e de socialização. É brincando que a criança experimenta novas situações e pensa
sobre elas, aprende a criar e a conviver.
Brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois brincando aprende a
socializar-se com outras crianças, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade, sem
cobrança ou medo, mas sim com prazer (CUNHA, 2001).

Trata-se de uma fonte de alegria, que gera prazer e aprendizado, sendo não só importante
para um bom desenvolvimento cognitivo, mas também é essencial para o desenvolvimento motor,
social e emocional da criança.
Para Brougere (1995), cita que a brincadeira é, uma maneira da criança viver a cultura que a
rodeia, tal como ela é verdadeiramente, e não como ela deveria ser. É uma ferramenta importante
para o desenvolvimento global da criança por levá-la a conciliar o mundo objetivo e a imaginação.
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O desenvolvimento pessoal funda-se em um processo de auto descoberta, onde cada qual
tende a tomar consciência do que sabe fazer e do que tem dificuldade, como pode
potencializar aquilo que faz bem e conviver, ou diminuir, com afeitos daquilo que tem
menos habilidades. O processo de comparação pode ser doloroso, porém é eficaz e, às
vezes, inevitável. Porém, atividade lúdica pode compor este processo de comparação de
forma agradável, divertida e em um clima de camaradagem. Quando a criança joga, ela
percebe suas possibilidades e a dos companheiros. (DHOME, 2003).

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), que serve
como orientação para as creches e escolas de educação infantil, contempla a importância de
atividade lúdicas para a construção do conhecimento.
É no ato de brincar que a criança estabelece os diferentes vínculos entre características do
papel assumido, suas competências e as relações que possuem com outros papéis, tomando
consciência disto e generalizando para outras situações. (BRASIL, 1998)

Nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI (Brasil, 1998)
existe uma preocupação em destacar para os educadores a importância do brincar tanto em situações
formais quanto em informais. Neles, brincadeira é acentuada como a linguagem infantil que vincula
o simbólico e a realidade imediata da criança.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) explica o direito ao lazer, à diversão e
a serviços que respeitem a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento.
De acordo com Freinet (1998), mostra a importância do brincar na educação e no
desenvolvimento da criança. O autor conceitua o brincar como atividade livre e espontânea,
responsável pelo desenvolvimento físico, moral, cognitivo.
Do ponto de vista de Moyles (2002), a autora mostra uma visão de brincar relacionada mais
aos aspectos educativos. Entende-se esta atividade como um processo que auxilia a criança a ter
autoconfiança e confiar em suas capacidades para interagir socialmente com outras crianças e
adultos.
Ortega e Rosseti (2000), explicam que o uso do brincar comporta a articulação entre os
processos de ensino e da educação e estabelece uma atitude ativa do educando, que articula o ensino
e a aprendizagem em um único movimento. Então a inclusão do brincar livre e espontâneo, no
currículo educacional e nos projetos pedagógicos das instituições educativas, é um processo de
transformação, onde as crianças são vistas pelos educadores como cidadãs, ou seja, um sujeito que
participa e transforma a realidade em que vive.
10

Falar do lúdico como ciência, é primeiramente, seguir estratégias de intervenção pedagógica
que possibilite não apenas oferecer e oportunizar momentos lúdicos, mas extrair deste tempo
deduzido que permita interpretar o valor que as pessoas atribuem a estes momentos.
O lúdico compreende o brincar e por isso tem papel importante para a criança, devendo
fazer parte do seu dia a dia, pois beneficia a construção prazerosa do viver e da convivência social.
Ele permite um desenvolvimento global e uma visão de mundo mais realista. Através dessas
descobertas, junto com a criatividade a criança pode se expressar, analisar, criticar e transformar a
realidade. Se aplicada corretamente e compreendida, a educação lúdica poderá colaborar para a
melhoria do ensino, tanto na qualificação ou formação crítica do educando, e também para definir
valores e assim melhorar o relacionamento das pessoas na sociedade.
Através de atividades lúdicas: As crianças manifestam, com evidência, uma aprendizagem
de habilidades, transformam sua agressividade em outras relações criativas, crescem em
imaginação e se socializam, melhorando o vocabulário e se tornando independentes
(DINELLO, 2004).

Segundo Neto (2001), o desenvolvimento de atividades lúdicas, é importante para a criança,
pois a torna independente, capaz de se expressar, realizar experiências e descobertas. Ao pedagogo
cabe ministrar o conteúdo, dando-lhe a forma lúdica disponíveis na cultura infantil onde o conteúdo
corresponde a objetivos pedagógicos identificáveis.
Diante de tais problemas, o processo de aprendizagem pode e deve ser mais dinâmico e
significativo. Uma opção bastante interessante e utilizar atividades lúdicas como recurso
pedagógico.
O ato de brincar é onde a criança organiza o mundo, determina papéis e situações e se
prepara para o futuro. Analisando as visões e as diversas funções do brincar presentes na educação
infantil, seja na recreação e no entretenimento, ou como recurso de ensino e de aprendizagem, é
muito importante o espaço do brincar nas instituições educativas, como as crianças brincam nestes
contextos, e os projetos pedagógicos das instituições.
As instituições de educação infantil têm papel cada vez mais importante no desenvolvimento
da criança, desta forma, é de suma importância que se reflita sobre a necessidade de organizar um
ambiente propício que respeite as necessidades básicas da criança.
Este projeto tem como tema a importância do brincar na educação infantil. A criança se
constitui em um processo de socialização, sendo o adulto o seu parceiro privilegiado. Além disso,
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estabelece vínculos com seus pares, sendo capaz de internalizar significados socialmente
partilhados.
Assim, esta pesquisa tem por objetivo analisar a importância da inserção dos jogos e
brincadeiras na educação infantil, despertando o lúdico como um modelo prático de vivência,
visando uma melhor prática no desenvolvimento da criança, refletindo a importância da ludicidade
na prática pedagógica como facilitadora de processo ensino e aprendizagem.
Sendo assim a presente dissertação se apresenta dividida em três capítulos. O primeiro
capítulo, “A história do lúdico e do aprendizado”, que resgata a construção histórica do conceito de
criança e descreve o papel do lúdico no desenvolvimento infantil.
O segundo capítulo, “Brincar e aprender”, discuti a importância do brincar e o papel do
professor de educação infantil na aplicação do lúdico.
E finalmente no terceiro e último capítulo, “A educação e multimeios” exemplificam
atividades práticas e suas possíveis aplicações no ambiente escolar.
Adotou-se como metodologia uma pesquisa bibliográfica, baseada em levantamento
bibliográfico com fontes variadas, tais como, livros, artigos, teses, legislação vigente, entre outros.
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1.1 JUSTIFICATIVA
Este trabalho se justifica na medida em que procura demonstrar a importância de atividades
lúdicas para a formação da criança. Isso vale tanto para as atividades escolares específicas, quanto
para todas as outras atividades desenvolvidas para e com a criança, como por exemplo, em
brincadeiras, ou mesmo como ferramenta, auxiliando outras disciplinas.
O interesse por essa temática surgiu a partir da vivência profissional como educadora e de
reflexões ocorridas durante períodos de desafios.
Tal escolha do tema foi motivada pela necessidade de reconhecer que a rotina da criança na
escola de educação infantil podia ser melhorada, e com isso sendo possível perceber e destacar o
impacto de experiências que poderiam causar no contexto vivencial uma maior motivação.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Analisar a importância da inserção dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil.

1.2.2 Objetivos Específicos
 Apresentar o lúdico como ferramenta de aprendizagem;
 Demonstrar a importância do brincar na educação infantil com o intuito de que o educador se
volte para esse trabalho;
 Perceber e destacar a importância da ludicidade através da brincadeira na formação, no
processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento da criança dentro do ambiente
escolar.
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1.3 PROBLEMA DE PESQUISA
Em muitos casos, a aprendizagem é um processo complicado e entediante para as crianças
que convivem como o medo constante do erro e consequentemente podem apresentar dificuldades.
Conforme descreve Paulo Freire (2005), na Educação Bancária o currículo mantém uma concepção
epistemológica enraizada de empirismo, através de uma escola tradicional, onde o saber é fechado e
o educando é concebido como aquele que recebe a transferência do conhecimento e de informações.
Diante de tais problemas, qual a contribuição dos jogos e das brincadeiras na construção de
aprendizagens que façam sentido e significado para as crianças da Educação Infantil?
1.4 METOLOGIA DE PESQUISA
Adotou-se como metodologia uma pesquisa exploratória, baseada em levantamento
bibliográfico com fontes variadas, tais como, livros, artigos, teses, legislação vigente, entre outros.
Através desse método é possível descrever a importância da ludicidade na educação infantil,
como forma de melhor aprendizagem, comunicação e expressão através de autores como:
Kishimoto, Piaget, Wallon, Vtgotsky, Weiss, Almeida e outros. Foram utilizados também como
referenciais os textos de Gilles Brougere (1995), M. I. Cunha (2001), Célestin Freinet (1998), J. R.
Moyles (2002), entre outros.
Segundo Andrade (2009), pesquisa é um conjunto de procedimentos voltados para
investigação e solução de problemas teóricos ou práticos por meio da utilização de métodos
científicos. As pesquisas exploratórias descritivas fazem uma análise do objeto de estudo, através de
dados qualitativos, mas, especialmente quantitativos.
De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007), a pesquisa bibliográfica, é a que faz parte das
fontes bibliográficas os documentos manuscritos, impressos como livros, jornais, boletins,
documentos mimeografados, xerocopiados, microfilmes, gravações de áudio e vídeo e ainda a vasta
biblioteca virtual, podendo ser de fontes primárias ou secundárias;
Foi realizada uma pesquisa de forma bibliográfica, embasada em livros, revistas e biblioteca
virtual e se restringiu a pesquisa descritiva que busca descrever as características da aprendizagem
lúdica.
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CAPITULO I

1. A HISTÓRIA DO LÚDICO E DO APRENDIZADO
1.1 Breve história do aprender
A criança está constantemente descobrindo e aprendendo coisas novas, como decorrência da
vivência com seu meio social, e assim obtém o conhecimento necessário sobre o mundo.
Atualmente a criança é vista como um indivíduo capaz de questionar, e assim conquista seu
espaço na sociedade, diferente de como era vista antigamente.
Nos séculos XIV, XV e XVI, a criança era vista como um adulto, e, assim recebia o mesmo
tratamento (ARIÈS, 1981). O importante era que elas crescessem rapidamente para contribuírem
com o trabalho e atividades esperadas aos adultos. Os trabalhos domésticos e outras atividades eram
considerados uma maneira de educar nessa época, já que os colégios eram restritos para poucos.
A partir do final do século XVI e início do século XVII a criança começa a ser percebida
como um indivíduo diferente dos adultos. Nesse período, a educação passou a ter um enfoque
teórico, pois acreditava-se que uma abordagem com maior conteúdo era capaz de torna-las pessoas
honradas.
No século XVIII, a criança começou a receber um olhar mais especializado, que buscava o
cuidado e a escolarização. Nessa época, as crianças foram separadas dos adultos.
No século XX, passa a existir um novo sentimento em relação à criança e a importância da
infância para seu crescimento, havendo uma grande mobilização em torno de novos conhecimentos
sobre seu desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Esses aspectos a torna um ser que, nos
primeiros anos de vida precisa de cuidados, por vezes específicos.
A experiência de conhecer crianças pequenas é muito interessante. Elas demonstram agir
com inteligências e chamam nossa atenção pelas coisas que fazem, pelas perguntas que nos
trazem. Desde seu nascimento, o bebê é confrontado não apenas com as características
físicas de seu meio, mas também com o mundo de construção materiais e não materiais
elaborados pelas gerações precedentes, das quais, de início, ele não tem consciência. Essas
construções comportam dimensões objetivas (formas ou obras) e dimensões
representativas, codificadas especialmente pelas palavras das línguas naturais, plenas de
significações e de valores contextualizados (OLIVEIRA, 2002).
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Atualmente, com base no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,
(RCNEI), Brasil, (1998):
A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas.
Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas de forma
que possa compreender e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações sociais,
interações e formas de comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras para se
expressar (RCNEI, 1998).

A criança é um indivíduo em contínua transformação capaz de agir, interagir, descobrir e
modificar o mundo em que vive, com suas habilidades, limitações e potencialidades.
Logo, a infância é uma etapa de muita importância na vida da criança. Essa fase é
considerada a idade das brincadeiras, ou seja, a fase em que o lúdico é a principal forma de
comunicação da criança com o mundo.
A criança é um sujeito histórico e sua infância está baseada no contexto histórico em que
vive e dessa forma a concepção de infância nasce do tempo, espaço social e a cultura que a criança
está inserida. Na infância ocorrem vários processos de se associar o mundo e o meio em que a
criança vive, quando isso ocorre, acontece uma aprendizagem significativa.
A infância é, portanto, a aprendizagem necessária à idade adulta. Estudar na infância
somente o crescimento, o desenvolvimento das funções, sem considerar o brinquedo, seria
negligenciar esse impulso irresistível pelo qual a criança modela sua própria estátua.
(CHATEAU, 1954).

De acordo com Kishimoto (2002), a infância é também a fase do possível. Pode-se lançar
sobre ela a esperança de transformação social e renovação moral.
O lúdico é a brincadeira, é o jogo, é a diversão, o brincar esteve presente em todas as épocas
da humanidade, se conservando até os dias atuais. Em cada época, conforme o contexto histórico
vivido pelos povos e segundo o pensamento estabelecido, o brincar sempre foi algo natural.
Na história antiga existem relatos de que o ato de brincar era desenvolvido por toda a
família, até quando os pais ensinavam os ofícios para seus filhos.
Os romanos usavam os jogos para o preparo físico, para assim formar soldados e cidadãos
obedientes. Na Grécia os jogos eram influenciados pela cultura física, formação estética e espiritual.
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Segundo Kishimoto:
“(...) A prática de aliar o jogo aos primeiros estudos parece justificar o nome de ludos
atribuído às escolas responsáveis pela instituição elementar, semelhante aos locais
destinados a espetáculos e à prática de exercícios de fortalecimento do corpo e do espírito.”
(KISHIMOTO, 1993).

Já no século XVIII, com o aparecimento do movimento científico, os jogos criados são
diversificados para o ensino de ciências, para príncipes e nobres, vindo a ser popularizados
posteriormente.
Podemos observar, atualmente uma tendência das escolas a utilizarem materiais didáticos,
brinquedos pedagógicos e métodos lúdicos de ensino e alfabetização.
Piaget (1975), Wallon (1995), Vtgotsky (1994) afirmam que a constatação e valorização das
brincadeiras, considerada atividade espontânea da criança pela ciência psicológica, auxiliam o
estimulo a criação de uma criança brincante.

1.2 As atividades lúdicas e o desenvolvimento Infantil
O lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo". Nos dicionários da
língua portuguesa, a palavra lúdico é qualificada como adjetivo “que tem o caráter de jogos,
brinquedos e divertimentos”, os quais constituem “a atividade lúdica das crianças” (Ferreira, 1986).
Na atividade lúdica, o importante não é apenas o produto da atividade, ou o resultado dela, e
sim a própria ação, o momento vivido. Possibilitando quem participa, momentos de encontro
consigo e com o outro, períodos de fantasia e realidade, de ressignificação e percepção, para
autoconhecimento e conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos de vida.
Uma aula com características lúdicas não é regra ter jogos ou brinquedos. O que faz a
ludicidade na sala de aula é muito mais uma "atitude" lúdica do educador e dos educandos. Admitir
essa ação implica sensibilidade, envolvimento, uma mudança interna, e não apenas externa, implica
não somente uma mudança cognitiva, mas, principalmente afetiva. A ludicidade exige uma
predisposição interna, o que não se adquire apenas com a aquisição de conceitos, de conhecimentos,
embora estes sejam muito importantes.
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(...) Uma mesma conduta pode ser jogo ou não-jogo em diferentes culturas, dependendo do
significado a ela atribuído. Por tais razões fica difícil elaborar uma definição de jogo que
englobe a multiplicidade de suas manifestações concretas. Todos os jogos possuem
peculiaridades que os aproximam ou distanciam (KISHIMOTO,1993).

Segundo Feijó (1992 p. 78), “O lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo
e da mente, faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana”. A atividade lúdica é a ação do
lúdico, o momento vivido abertamente pela criança, que possibilita um momento de interação com
o outro, dando oportunidade de fantasiar e de a realidade.
Simão de Miranda (2001) aponta a importância das atividades lúdicas em cinco grupos: o
cognitivo (linguagem, elaboração do pensamento lógico, percepção, abstração), o social
(cooperação, interação, auto expressão, respeito à regra), o afetivo (sensibilidade, estima), o criativo
(imaginação, criação) e o motivacional (estímulo, alegria, ânimo, etc).
Por meio deles a criança aprende a linguagem corporal, a se orientar no espaço e no tempo,
a elaborar suas fantasias, seus medos, a sentir emoções, saber ganhar e perder; enfim, ela tem a
oportunidade de desenvolver suas potencialidades e habilidades.
Segundo Kishimoto (1993), as atividades lúdicas, mais especificamente, o jogo imaginativo,
teve seu início apenas no século XIX, antes estes jogos já existiam de maneira mais simples, e
passavam despercebidos para o mundo adulto nas experiências da infância. Ainda em suas palavras:
Atualmente, tanto o cinema como a televisão, com seus filmes infantis da era Disney, e os
desenhos animados na TV, com o seus super-heróis como He-Man, Batman, Jaspion e
outros, provavelmente, influenciaram o desenvolvimento do jogo imaginativo, tornando-o
mais elaborado e sofisticado (KISHIMOTO,1993).

Desta forma, as atividades lúdicas, permitem a representação dos fatos, admitindo liberar a
imaginação e com isso acentua o aumento da criatividade. Todos esses fatores são de suma
importância para o desenvolvimento normal e saudável do ser humano.
Chateau (1987 p. 175), diz que “é pelo jogo, pelo brinquedo, que crescem a alma e a
inteligência. Uma criança que não sabe brincar, uma miniatura de velho, será um adulto que não
sabe pensar”. De acordo com o autor, as atividades lúdicas são auxílios que colaboram, de forma
significativa e fundamental, para o processo de formação social, afetiva e cognitiva da criança.
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O universo infantil se faz possível na medida em que a criança brinca, retirando dessas
vivências possibilidades de prazer e de domínio sobre a realidade. A brincadeira passa a ser uma
maneira de interagir com o mundo externo.
Ao observar uma criança constatamos que a maior parte de seu tempo é utilizado em
brincadeiras. Sendo assim, Brougére (1998), diz que o primeiro contato da criança com a
aprendizagem, ocorre quando a ela brinca.
Sendo assim, o momento da brincadeira é muito importante na vida da criança, pois os
brinquedos ou qualquer objeto pode ser utilizado de diferentes maneiras, passando a ser no
imaginário da criança, qualquer coisa que ela queira.
O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, 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).

Piaget (1998), considera que as atividades lúdicas, é a origem das atividades intelectuais da
criança, sendo, por isso, imperativa à prática. Consequentemente é imprescindível que o professor
de educação infantil esteja ciente da necessidade de atividades lúdicas na prática pedagógica
educativa (AGUIAR, 1977).
No processo da educação infantil o papel do professor é de suma importância, pois é ele
quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa das brincadeiras, ou seja, faz a mediação da
construção do conhecimento através das atividades lúdicas.
O processo pedagógico estruturado e formalizado ignora a contribuição educativa da
brincadeira, que é uma ferramenta poderosa de estímulo ao aprendizado infantil. Desse modo, o
Referencial Curricular Nacional (BRASIL, 1998) explicitam que:
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens
orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das
capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude
básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos
mais amplos da realidade social e cultural (BRASIL, 1998).
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Entende-se a partir do exposto, que o professor precisará considerar a brincadeira como
princípio norteador das atividades didático pedagógicas, inserindo-as como ferramentas que
possibilitem às crianças manifestarem através da ludicidade, sua relação com o mundo que as
rodeia.
Em estudos realizados sobre aprendizagem e desenvolvimento infantil, Negrine (1994)
afirma que quando a criança chega à escola, traz consigo toda uma pré-história, construída a partir
das suas vivências, grande parte delas através da atividade lúdica.
Diante disso, a criança aprende de forma prazerosa a representar simbolicamente sua
realidade como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil e o
ambiente escolar deve proporcionar condições para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra
de forma a contribuir para o amadurecimento cognitivo, social e emocional dos alunos, para que se
tornem adultos independentes e produtivos.

Brincar com as crianças não é perder tempo, é ganhá-lo, se é triste ver meninos sem escola,
mais triste ainda é vê-los sentados enfileirado em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem
valor para a formação do homem. (CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE)

Sendo assim, o profissional que se dispõe a formar uma criança, enquanto ser em constante
transformação deve compreender que através do lúdico a criança consegue sustentar o equilíbrio
com seu mundo, sendo capaz de desenvolver-se de maneira satisfatória todas as suas possibilidades.
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CAPITULO II

2. BRINCAR E APRENDER
2.1 A importância do ensinar
Alguns professores destacam a importância de ensinar de modo que a criança envolva-se no
processo. Para isso é necessário que o encanto esteja coligado às atividades propostas e que a rotina
do aprender não se torne cansativa e tediosa.
Diversas atividades lúdicas podem ser direcionadas à aprendizagem, unificando dessa
maneira o prazer e o aprender, saber e fazer.
É fato que existe certa imaturidade em algumas áreas específicas do currículo, pois alguns
pais e muitos professores confiam na quantidade de conteúdo, protegendo a ideia de que quanto
mais a criança conhece, mais ela aprende e por esse motivo, o brincar tão importante para as
crianças acaba sendo deixado de lado.
A criança vai para a escola e tem que ficar quieta, sentada, imitando um adulto e que apenas
repete aquilo que o professor dita. Esse é o aluno que muitas escolas aspiram, pois sem dúvida
nenhuma, não dão trabalho:
Reprimida na forma de aluno, do qual se espera obediência, silêncio, passividade,
submissão a regras e rotinas - muitas quais sem objetivos claros, encontra-se a criança,
curiosa ativa, ansiosa por novas experiências e pelas oportunidades de interagir com outras
crianças e com o ambiente (WAJSKOP, 1995).

No processo de ensino-aprendizagem da escrita e da leitura, a criança encontra um mundo
cheio de novidades e será muito mais fácil incorpora-la se puder participar totalmente e se
principalmente o processo for transformado com a ajuda do lúdico, sendo divertido e fascinante, na
forma de jogos e brincadeiras, apresentando significados mais coerentes ao estágio de
desenvolvimento da criança, em oposição ao ato técnico, repetitivo e entediante, sendo este ainda o
mais usado nas escolas.
Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação Infantil precisa
promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos,
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investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar
respostas as suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades
para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural, e possam utilizalos em seu cotidiano.
A BNCC apresenta seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças
integrantes da Educação Infantil. São eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar,
conhecer-se.
Ainda sobre a BNCC sobre brincar e o direito de aprendizagem e desenvolvimento:
Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes
parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais,
seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais,
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sócias e relacionais e é nesse ponto que
iremos focar (BRASIL, 2017).

Nesse sentido, professores tem a oportunidade de inventar ações intencionais para que a
criança vivencie uma variedade de experiências, para que assim possa se desenvolver. Diante disso,
tais experiências podem das a oportunidade dela fazer observações e investigações, como é indicado
na BNCC (BRASIL, 2017).

2.2 O lúdico e o processo de ensino-aprendizagem
O significado do lúdico atualmente, principalmente dentro da educação infantil, não é uma
tarefa fácil, pois várias são as abordagens e estudos sobre o tema. De acordo com Luckesi (2002), a
compreensão sobre as atividades lúdicas, especialmente sobre a sua constituição sócio histórica e
sobre os seus papéis na vida humana, tem origem em várias áreas do conhecimento.
As atividades lúdicas são uma importante ferramenta no processo pedagógico para melhorar
a eficiência na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social na vida da criança.
Se considerarmos que a criança pré-escolar aprende de modo intuitivo, adquire noções
espontâneas, em processos interativos, envolvendo o ser humano inteiro com suas
cognições, afetividade, corpo e interações sociais, o brinquedo desempenha um papel de
relevância para desenvolvê-la. (KISHIMOTO, 1993).
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Contudo, existem professores que consideram difícil harmonizar atividades lúdicas com as
atividades rotineiras de sala de aula, pois consideram difícil organizar as crianças. O professor
precisa de criatividade e tempo para projetar a atividade, para que assim ela seja produtiva e possa
colaborar com o aprendizado.
As ações pedagógicas que envolvem atividades lúdicas, tais como jogos, brinquedos,
contador de histórias, música, entre outros, são fundamentais para que a criança aprenda de forma
significativa (SZYMANSKI, 2006).
Assim, fica claro que estabelecer conhecimento utilizando atividades lúdicas, permite que a
criança aprenda com maior facilidade, onde a brincadeira faz parte do seu dia a dia, e além do
conteúdo que inclui as disciplinas que são obrigatórias, também são incitadas para melhorar a
autonomia, a autoconfiança, a curiosidade e a criatividade garantindo um meio mais eficiente no
alcance de novos conhecimentos.
Nesse contexto, o importante é que o professor esteja alerta para notar a hora certa para a
aplicação dessas atividades, já que elas não podem ser vistas como mero entretenimento, ou seja,
apenas brincar.
É importante que as atividades lúdicas sejam esquematizadas e direcionadas para que
tenham um significado pedagógico e contribuam de fato para o processo de ensino-aprendizagem,
pois na maior parte das vezes o “brincar” é associado a algo improdutivo, sem nenhum reforço no
desenvolvimento cognitivo, entretanto é brincando que a criança vivencia experiências
fundamentais.
Dar visibilidade à ludicidade na escola é perceber a criança como um ser que possui uma
linguagem própria de expressão, é permitir-lhe experienciar um envolvimento mais
profundo com que está sendo proposto (BONFIM, 2010).

Vygotski (1994) coloca que é somente através das brincadeiras que se pode entender o
estágio e desenvolvimento da criança e perceber a passagem de um estágio para outro.
Debortoli (2006), ao refletir sobre o brincar, argumenta que a escola ainda está preocupada
em formar indivíduos úteis, moralmente disciplinados e tecnicamente preparados para o trabalho,
onde se busca esvaziar as tradições, a história dos povos e formá-los para uma nova sociedade:
sociedade científica, tecnológica, industrial.
De acordo com essas visões, a aprendizagem, fundamentada em atividades lúdicas, adquire
uma rotina prazerosa, o professor que pode usar da criatividade, e assim conhecer melhor seus
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alunos, identificando neles habilidades onde em aulas normais seriam mais difíceis de serem
percebidas, abrindo oportunidades para novas e diferentes possibilidades.

2.2.1 O Jogo
Há alguns anos atrás o jogo era visto como algo inútil, atualmente ele vem sendo analisado
como uma ferramenta importante para o desenvolvimento da criança. Cada lugar e cada sociedade
constrói seu entendimento de jogo, a partir de seus valores, modo de vida e modo de pensar, que é
demonstrado através da linguagem de cada contexto social.
De acordo com a Enciclopédia Barsa (1997), o jogo é uma atividade recreativa ou de
interesse financeiro, que se pratica seguindo regras pré-estabelecidas da qual as brincadeiras infantis
são a primeira manifestação.
Existem diversos tipos de jogos como: jogos de tabuleiro; jogos coletivos; jogos olímpicos;
jogos de azar; jogo de palavras; entre outros. Quanto à sua importância todos os tipos de jogos
desempenham importante papel no desenvolvimento físico e cognitivo do indivíduo (HUIZINGA,
1990).
Para Piaget (1975), os jogos infantis, têm características simbólicas, que consentem a
utilização de recursos criativos, ou seja, as regras podem ser transformadas. A imaginação das
crianças pode ser aguçada e ao mesmo tempo ela aprende a dividir espaço e conviver.
Para entender melhor o jogo é indispensável conhecer o significado do brinquedo, onde a
criança mantém uma relação íntima com o objeto sem a determinação de regras para a sua
utilização.
Château (1987), diz que o ato de jogar para a criança é como um treinamento para a vida
adulta.
O jogo também participa dessa natureza do projeto. Brincar de mãe e filha exercitar-se no
plano imaginário para a realização concreta futura. O mundo do jogo é, então, uma
antecipação do mundo das ocupações sérias. Pode-se objetar dizendo que a criança não vê
tão longe, que o jogo não é um treinamento. (CHÂTEAU, 1987).
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Através do exposto, entende-se que o jogo auxilia não só com o desenvolvimento motor,
mas também com o desenvolvimento afetivo, social e moral da criança, amparando de maneira
significativa no processo de aprendizagem na forma integral.
Kishimoto (1993), destaca que o jogo e a criança estão unidos, pela concepção da criança
como um ser que brinca. No exemplo, os jogos lógicos exercitam as funções cognitivas de uma
forma amena, pois unem as operações à emoção.
Santos (2012), afirma que os Jogos Tradicionais são procedentes de classificações de jogos e
brincadeiras no geral e tem grande ligação com a cultura de um povo ou região, tendo como uma de
suas características o fato de ser passado de geração a geração. Apesar de a tradição ser passada de
geração a geração, está sujeita a mudanças quanto à forma e ao conteúdo por causa do processo de
difusão de determinado conhecimento e da própria apropriação cultural.
Os jogos podem ser classificados de acordo com a predominância da atividade proposta:
 Jogos lógicos: desenvolvem o raciocínio;
 Jogos afetivos: estimulam as emoções;
 Jogos sociais: facilitam a aquisição de conhecimentos, atitudes e destrezas próprias de um
determinado meio.

Jogando a criança reproduz suas experiências, porque reproduz nas brincadeiras tudo aquilo
que aprende e assim, dividir com outras crianças esse aprendizado, da mesma forma que ganha
delas outras experiências diferentes das suas.
O jogo é imperativo na infância, tem função educacional, pois se inicia como exercício
funcional. A criança que joga, possivelmente será um adulto melhor preparado, já que tal atividade
faz com que a criança não apenas se divirta. Mas a leva a pensar nas possibilidades (MACEDO,
1994).
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2.2.2 A Brincadeira
Diferente do jogo, a brincadeira é forma de divertimento típico da infância, ou seja, trata-se
de uma atividade planejada, de um ato natural da criança, sem obrigação, que compreende
comportamentos espontâneos e prazerosos.
Brincadeira na escola, só se tiver uma utilidade clara: domar o caráter, aprender e competir,
compreender que nem todos vencem, desenvolver habilidades e comportamentos auxiliar
outras aprendizagens escolares, aliviar tensões de aulas chatas e sem significado para as
crianças (DEBORTOLI, 2006).

A criança quando brinca, inventa situações em que se imagina no mundo do adulto, ou seja,
brincando, seus conhecimentos sobre o mundo aumentam, uma vez que ela pode fazer de conta
(BETTELHEIM, 1984).
O brinquedo permite a representação da realidade, adequando a manipulação deste, para que
a criança possa vivenciar o mundo dos adultos através da imaginação. Segundo Piaget (1975), o
mundo existe para a criança na medida em que lhe é possível jogar com ele, extraindo dos objetos
possibilidades de prazer e harmonia.
Seguindo essa linha de raciocínio, o ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os
espaços, se transformam e significam muitas coisas através de tudo que apresentam ser. Ao brincar,
a criança recria e repensa os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que está brincando.
De maneira geral, a criança traz consigo o impulso da descoberta, e por isso tem a
curiosidade aguçada para aprender novas coisas. No momento em que brinca, ela mexe os dedos,
imita os pais, inventa voz, esconde as mãos, se esconde, esconde objetos, inventa coisas, e isso
mostra que essas atitudes são formas da mesma se descobrir e compreender o mundo que a cerca.
De acordo com Kishimoto (2008):
[...] a brincadeira tem papel preponderante na perspectiva deu uma aprendizagem
exploratória, ao favorecer a conduta divergente, a busca de alternativas não usuais,
integrando o pensamento intuitivo (KISHIMOTO, 2008).

Sendo assim, a brincadeira de faz-de-conta portanto, é a principal atividade da criança na
educação infantil, ela desempenha importantes funções para o desenvolvimento total da criança
como, por exemplo, a atenção, memória, linguagem, pensamento, imaginação, sentimento dentre
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outros, e sua origem está na necessidade da criança compreender as relações entre ela e o mundo
que se expande a sua volta.
A ação do brincar só ocorre se for possível deslocar a realidade para uma situação
imaginaria. De tal modo, uma das funções mais importantes das brincadeiras é suprimir os desejos
irrealizáveis das crianças, pois no mundo da imaginação tudo é possível.
A brincadeira é uma realidade cotidiana na vida das crianças e, para que elas brinquem, o
importante é que não sejam evitadas de praticar sua imaginação. Brincar é altamente importante,
principalmente por ser uma atividade que a criança já se interessa naturalmente e, também, porque
desenvolvem suas percepções, sua inteligência, suas tendências à experimentação, seus instintos
sociais.

2.3 O papel do professor de educação infantil na aplicação do lúdico
No ambiente escolar, o professor que ministra atividades lúdicas, deve ter um perfil afetuoso
e deve atuar não só como animador, como também deve estar preparado para atuar como também
como observador de tudo que acontece na sala de aula durante tais atividades.
Desse modo, se faz necessário que o educador tenha uma base teórica sólida para justificar a
aplicação do lúdico no processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, a atividade lúdica deve
ser entendida com uma ferramenta de trabalho. Assim Antunes (1998) afirma que:
Jamais pense em usar jogos pedagógicos sem um rigoroso e cuidadoso planejamento,
marcado por etapas muito nítidas e que efetivamente acompanhem o processo dos alunos, e
jamais avalie qualidade do professor pela quantidade de jogos que emprega, e sim pela
qualidade dos jogos que se preocupou em pesquisar e selecionar (ANTUNES,1998).

O planejamento é fundamental para atingir o objetivo esperado. Assim, as atividades lúdicas
propostas devem se adequar a faia etária e ao conteúdo que está sendo para que os resultados
satisfaçam as expectativas do professor e principalmente das crianças.
Uma aula com características lúdicas necessita de uma ação que vá de encontro com uma
atitude diferenciada do professor, que deve ser mediador de conhecimento e motivar a curiosidade,
a criatividade das crianças. Também deve ser firme para que o grupo não perca o foco e não se
disperse.
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CAPITULO III

3. A MULTIPLICIDADE DE JOGOS NA EDUCAÇÃO
3.1 O desenvolvimento das habilidades
A utilização de brinquedos aconteceu em um processo vagaroso, simultâneo ao
desenvolvimento cultural. Nos povos antigos, os brinquedos eram relacionados às crenças e a
religiosidade. Algumas civilizações como a grega, a romana e a egípcia ofereciam os brinquedos
infantis aos deuses a fim de alcançar a realização de seus pedidos. Em várias catacumbas cristãs e
tumbas de faraós, acharam-se bonecas, armas e outros brinquedos sepultados junto aos seus donos,
porém nem sempre os donos fossem crianças. Sendo assim, o brincar estabelece relações
diferenciadas ao longo da história, pois esse mundo infantil seria reinventado a cada dia em cada
época (CHATEAU, 1987).
Ao nos referirmos ao conceito de jogo, um dos autores mais citados é Johan Huizinga que,
na sua obra Homo Ludens (1971), ampliou os vários aspectos de uma teoria do jogo como elemento
da cultura. O autor iniciou seu livro declarando que:
O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos
rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os animais não esperaram que os
homens os iniciassem na atividade lúdica. É-nos possível afirmar com segurança que a
civilização humana não acrescentou característica essencial alguma à ideia geral de jogo.
Os animais brincam tal como os homens (HUIZINGA, 1971).

As atividades lúdicas são recursos importantes para o incremento do trabalho pedagógico e
auxilia no desenvolvimento físico e cognitivo da criança, ou seja, é brincando que a criança aprende
a conviver, escolher, dividir. Também trabalha importantes sentimentos e aprender a lidar com
conflitos.
O jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou psicológico. Vai além de uma atividade
puramente física ou biológica. Os processos de desenvolvimento e de aprendizagem envolvidos no
brincar são também característicos do processo de assimilação de conhecimentos.
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TABELA 1
Sugestões para atividades e recursos na prática pedagógica da educação infantil (GUSSO &
SCHUARTZ, 2005).
IDADES

CARACTERÍSTICAS

ATIVIDADES

RECURSOS

0a2
anos

Tem interesse
É curiosa
Conhece o nome
É negativista
Brinca com o outro

Relacionadas ao período sensório-motor:
a exploração motora, a sensação /
sentidos, e a estimulação.

Objetos de espessuras variadas,
bolas, cores, borrachas, brinquedos.

2a3
anos

São ativas
Estão descobrindo as coisas
São sensíveis
São tímidas
São imitadoras

4a6
anos

São ativas
São questionadoras
São medrosas
São amigáveis
São confiantes
São mais atenciosas
São interessadas
São mais concentradas

Estão descobrindo as coisas São
sensíveis São tímidas São imitadoras
Por experiências, com brincadeiras, com
leituras ilustradas, com histórias, com
desenhos, com objetos variados, com faz
de conta, por demonstrações, com
perguntas e respostas, brincadeiras sem
regras ou com regras simples, imitações,
movimento e jogos diversos.

Brincadeiras com ou sem regras,
atividades com movimentos, com
representações, com recortes, pesquisas,
criatividades, atividades em grupos,
dramatizações e histórias ilustradas.

Fantoches, caixas de areia,
flanelógrafo, materiais artísticos,
materiais concretos.

Cartazes, álbum seriado, materiais
de artes, materiais concretos, objetos
variados, livros, retroprojetor,
vídeos, informática

A tabela 1 acima é sugestionada pelos autores Gusso & Schuartz (2005), ela é dividida por
idade, características, atividades e recursos. Ela tem a finalidade de elucidar quais as atividades se
encaixam melhor por faixa etária, exibindo qual fase à criança se encontra no seu desenvolvimento
e o que o professor poderia trabalhar para destacar ainda mais essa fase em conjunto com a
ludicidade.
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Os jogos podem ser uma opção interessante, pois podem ser aplicados de diferentes
maneiras e com diferentes objetivos (figura 1). O jogo se apresenta como uma ferramenta muito
eclética que possibilita a interação e aumenta o interesse pelo conteúdo estudado (figura 2). Por
isso, o brincar “é imaginação em ação” (FRIEDMANN, 1996).

FIGURA 1 – Exemplos de jogos. Fonte – Fonte -https://novaescola.gov.br
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FIGURA 2 – Interação. Fonte- https://www.bigmae.com

No lúdico, os jogos são a expressão mais autêntica, é o lugar no qual as forças da razão e da
sensibilidade se fazem presentes. Esta afirmação auxilia, teoricamente, a afirmação de vários
autores, ao apontarem para o elevado potencial dos jogos para o desenvolvimento de habilidades
sócio afetivas e cognitivas.
Santos (2000) destaca que:
Ganha espaço, como ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe estímulo
ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de sua experiência pessoal e social,
ajuda-o a descobrir novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade e
simboliza um instrumento pedagógico que leva ao professor a condição de condutor,
estimulador e avaliador da aprendizagem (SANTOS, 2000).
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3.2 O desenvolvimento Infantil – 0 a 2 anos
A criança em idade pré-escolar desenvolve movimentos básicos que serão necessários para o
desenvolvimento posterior de algumas outras habilidades motoras conforme exemplo da figura 3
abaixo. Essa fase é o período mais importante para que as formas motoras básicas sejam
desenvolvidas corretamente. As crianças em sua maioria, desenvolvem os movimentos por conta
própria, uma forma motora natural desenvolve-se à medida que a criança explora ou a pratica
continuamente.

FIGURA 3 – Desenvolvimento infantil. Fonte – Fonte -https://novaescola.gov.br
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É muito interessante em relação aos jogos, os componentes ou peças podem ser construídos
com ajuda dos alunos, possibilitando ao professor inserir diversos assuntos, tais como reciclagem,
por exemplo, (figura 4).

FIGURA 4 – Brinquedos. Fonte – https://www.bigmae.com

Na corrida das bolinhas o objetivo é colocar cartelas de ovos vazias a cinco metros de
distância para que as crianças possam enchê-las pegando bolinhas de gude ou grãos que estão
distantes; (correm levando as bolinhas ou grãos).
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As atividades envolvidas nesta prática dizem respeito à organização geral do ritmo, ao
desenvolvimento e às percepções gerais da criança, conforme mostra a figura 5 e 6.
De acordo com Lopes et.al. (2003), o conceito de coordenação motora é abordado em
diferentes âmbitos, contextos e áreas científicas (controle motor, aprendizagem motora,
desenvolvimento motor, biomecânica, fisiologia).

FIGURA 5 – Brinquedos e o desenvolvimento infantil. Fonte- https://www.bigmae.com

34

A brincadeira de rodar pneu de borracha, refere-se a atividades que podem ser executados
com o auxílio das mãos e dedos. O bom desenvolvimento da coordenação garantirá um bom traço
de letra e será observado quando, por exemplo, a criança pega água em um copo plástico sem
derramar ou equilibrando a força necessária para colorir desenhos nas mais diferentes texturas e
superfícies.

FIGURA 6 – Brincadeiras de desenvolvimento de 0 a 2 anos.
Fonte – http://colegioquintalmagico.com.br

Chapéu ao alto, relacionado a área motora da criança, tem como objetivos o
desenvolvimento da agilidade, coordenação motora, atenção e prontidão de reação.
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Para realizá-la, o educador necessita de um chapéu, pode-se dispor as crianças em círculos.
Deve ser escolhido um comandante para a brincadeira, que se dará da seguinte forma: o líder define
um comando para o restante da turma (bater palmas, pular, dançar etc), que obedece. Enquanto
todos realizam as atividades, o líder joga o chapéu para alto. Até o objeto tocar ao chão, a turma
segue realizando as ações. Quando o chapéu cair, todos os movimentos devem ser paralisados. Sai
da roda a criança que continuar com os movimentos, mesmo após a queda do chapéu. As rodadas
seguem, sempre revezando os líderes e os comandos.

FIGURA 7 – Brincadeiras de desenvolvimento de 0 a 2 anos.
Fonte - http://colegioquintalmagico.com.br
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3.3 O desenvolvimento Infantil – 2 a 3 anos
Outra ferramenta lúdica que pode contribuir significativamente para o processo de
aprendizagem é a música (Figura 8 e 9).
A música no contexto da educação infantil vem ao longo de sua história, recebendo a várias
finalidades, como formação de hábitos, atitudes e comportamentos: lavar as mãos antes do lanche,
escovar os dentes, a memorização de conteúdo, números, letras, entre outras.
A relação afetiva das crianças com a música acontece, de acordo com Borges (1994), desde
muito cedo podendo ser facilmente comprovada nas reações de prazer que as mesmas apresentam
ao serem embaladas, às cantigas de ninar, nos primeiros movimentos de dança, independentemente
do contexto histórico-cultural em que estejam inseridas.

Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na formação de cidadãos é
necessário que todos tenham a oportunidade de participar ativamente como ouvintes,
intérpretes, compositores e improvisadores, dentro e fora da sala de aula. Envolvendo
pessoas de fora no enriquecimento do ensino e promovendo interação com os grupos
musicais e artísticos das localidades, a escola pode contribuir para que os alunos se tornem
ouvintes sensíveis, amadores talentosos ou músicos profissionais. (BRASIL, 1997).

Para Bréscia (2003) o aprendizado de música, além de favorecer o desenvolvimento afetivo
da criança, amplia a atividade cerebral, melhora o desempenho escolar dos alunos e contribui para
integrar socialmente o indivíduo.
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FIGURA 8 - Música e interação. Fonte- http://tapejara.rs.gov.br

Também é importante destacar que ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda,
produzir brinquedos, são atividades que despertam, incitam e desenvolvem o gosto pela atividade
musical, além de propiciar a vivência de elementos estruturais dessa linguagem.
A relevância da inserção musical na educação infantil também está fundamentada na própria
Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (Lei no 9394/96) quando afirma que a
finalidade da educação infantil está relacionada ao desenvolvimento integral da criança, ou seja,
pensando nesses termos, a música assume um papel fundamental no processo de desenvolvimento
infantil em seus vários aspectos.
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FIGURA 9 – Música e jogos na Educação Infantil. Fonte – http://Cantinho da pedagogia.com.br

O Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil (1998), destaca a importância de
trabalhar com atividades que envolvam música, por ser este um fantástico meio para o
desenvolvimento da expressão, do equilíbrio e da autoestima das crianças.
Dessa forma, os conteúdos relacionados à musicalização poderão serem desenvolvidos nas
instituições de educação infantil como conceitos em construção, organizados em um processo
contínuo e integrado de modo que as crianças desenvolvam, dentre outras, as capacidades de
identificar e explorar os elementos da música a fim de que se expressem, interajam e ampliem seus
conhecimentos sobre o mundo.
A contação de história também pode ser uma ótima opção, já que permite uma grande
variedade de atividades, como a leitura, a dramatização, trabalha a comunicação e a expressão dos
alunos.
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A contação de histórias é uma das maneiras mais antigas de interação humana usada através
da linguagem para imprimir conhecimentos, estimular a imaginação, a fantasia, criada também para
trazer valores morais, disciplinar e desenvolver o interesse pela leitura. Para Coelho (2008), a
história aquieta, serena, prende a atenção, informa, socializa, educa.

A história é importante alimento da imaginação. Permite a auto identificação, favorecendo
a aceitação de situações desagradáveis, ajuda a resolver conflitos, acenando com a
esperança. Agrada a todos, de modo geral, sem distinção de idade, de classe social, de
circunstância de vida. Descobrir isso e praticá-lo é uma forma de incorporar a arte à vida.
(COELHO, 2008).

Dessa forma, as histórias podem ser contadas utilizando livros, fantoches, máscaras,
mesclando com a música, pode ser criado um universo todo diferente que envolva a criança e a
induza a querer saber cada vez mais, como mostra a figura 10.

FIGURA 10 – Contação de histórias. Fonte - http://arteeculturanosegundotempo
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O uso do livro é um recurso interessante, pois ao contar a história, o professor pode mostrar
imagens, fazer suspense sobre o que irá acontecer e juntos com os alunos, levantar hipóteses sobre o
destino das personagens ou do final da história. A escolha do livro também é um fator importante,
pois quanto mais colorido e ilustrado, mais interessante será para as crianças.
Atualmente, existem muitas obras dedicadas unicamente às crianças e profissionais
envolvidos com esse incrível mundo de imaginação e curiosidade, despertando interesse em pessoas
de todas as idades.
A literatura está ligada à função essencial de agir sobre as mentes, nas quais se decidem as
vontades e as ações, e sobre os espíritos, nos quais se expandem as emoções, paixões, desejos e
vários sentimentos. É no encontro com a literatura e com a arte que as crianças têm a oportunidade
de ampliar, transformar e enriquecer sua própria experiência de vida.

A literatura em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a cumprir nessa sociedade
em transformação: a de servir como agente de transformação, seja no espontâneo convívio
leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto estimulado pela escola. (COELHO, 2008).

Existem muitos tipos de livros, grandes, pequenos, livros que imitam os sons e cabe ao
professor a melhor escolha. Entretanto, convém lembrar que um livro com mais ilustrações, deve
ser narrado com alterações na linguagem, na entonação e impostação da voz de acordo com a
personagem. Também é uma excelente oportunidade de promover a interação, aproveitando todas
as oportunidades.
De acordo com Cunha (2006), quando se leva o livro à infância, pretende-se criar hábitos de
leitura, concentrando a literatura como forma de enriquecimento, pois, a leitura é uma forma ativa
de lazer e exige um grau de consciência e atenção com a participação do leitor, diferente de outras
formas de lazer que propiciam repouso e alienação.
Após a leitura da história, os alunos poderão representa-las por meio de desenhos. O
professor pode sugerir ainda que os alunos tragam palavras, letras e imagens relacionadas à história
e, a daí, trabalhar a linguagem, apresentar as letras, entre outros.
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Oliveira (2009), aponta que desenhar ou fazer colagens é uma atividade que desperta o
interesse e a criatividade e os alunos gostam muito.
Para Jorge (2003), a narrativa compartilhada entre crianças e professor estimulará o prazer
de contar, ouvir, ler e criar novas histórias de forma lúdica e interativa, renovando o conhecimento,
no âmbito subjetivo, em aspectos objetivos e de socialização.
Sendo assim, o professor deve criar formas significativas e expressivas de comunicação com
a criança através do ato de contar, ler e de ouvir histórias, possibilitando que a criança encontre
significados para sua própria existência.

FIGURA 11 – Contação de histórias. Fonte: https://undime-sc.org.br
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FIGURA 12 – Livros infantis. Fonte: https://undime-sc.org.br

Esta atividade estimular o gosto pela leitura as atividades promovem momentos de
ludicidade, encantamento, descobertas e de contação de histórias.

FIGURA 13 – Tendas de contação de Histórias. Fonte: https://jornal.educacao.go.gov.br/estudantes-deheitorai-aprendem-sobre-meio-ambiente-e-literatura-de-forma-ludica-e-divertida/
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Um ótimo recurso também utilizado é o teatro com varas, onde à interação entre professor e
alunos, pode ocorrer desde a produção da história, até a própria execução da mesma.
Neste recurso, as personagens são feitos em cartolina e fixados em uma vareta; um biombo
em papelão poderá ser confeccionado pelos próprios alunos para ser usado como cenário e a peça é
representada com os movimentos da vara, de acordo com a sequência da história (figura 14).

FIGURA 14 – Teatro de varas. Fonte: https://leiturinha.com.br
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Este teatro é uma variação do teatro de fantoches. É um fantoche de vara onde os bonecos
são mais simples e mais baratos. Eles tem o objetivo de desenvolver uma reflexão sobre as relações
entre arte e a educação, utilizando o Teatro como ferramenta e recurso na ampliação das
possibilidades de trabalho para os educadores.
No Teatro de fantoches, o autor Oliveira (2009), enfatiza a utilização de fantoches na
contação de histórias, argumentando que esse recurso desperta muito interesse nas crianças. E ainda
de acordo com a autora, os fantoches também poderão ser produzidos pelos alunos utilizando
diferentes matérias, podendo com isso trabalhar a criatividade e outros dotes artísticos (Figura 15).

FIGURA 15 – Fantoches. Fonte: https://novaescola.org.br

Para a confecção dos fantoches são utilizados vários tipos de material inclusive reciclados, e
este pode ser um recurso bem aproveitado e sem despesas para o professor e para a escola, pois
pode ser trazido pelos próprios alunos, o que torna a atividade de confeccioná-los muito mais
interessante. Uma outra dica é utilizar as próprias mãos como fantoches, não necessitando de um
material elaborado. Basta desenhá-lo na própria mão com caneta esferográfica, carvão, tintas
especiais, entre outros. O uso de várias cores tornará os bonecos mais alegres, como no exemplo da
figura 16.
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FIGURA 16 – Teatro de fantoches. Fonte: https://novaescola.org.br

A dobradura pode ser um excelente recurso para a contação de histórias. É uma prática que
pode ser realizada pelo professor juntamente com o aluno, pois a arte da dobradura pode ser feita
pelas crianças. Quando elas confeccionam sua própria dobradura, as crianças se sentem mais
motivadas a contar as suas próprias histórias, e isso desenvolve a sua oralidade.
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O professor pode planejar contar uma história que apresente condições para representação
em dobraduras fáceis de serem feitas pelas crianças, tais como peixe, barco, chapéu, etc. Assim,
enquanto confecciona a dobradura, o professor pode trabalhar conceitos de tamanho, formas
geométricas e tantas outras coisas interessantes (figura 17).

FIGURA 17 – Dobraduras. Fonte: https://www.bigmae.com

Elas podem ser utilizadas como mais uma atividade para livros de história, por exemplo.
Assim, se a história apresenta condições de fazer animais ou objetos, cada criança pode escolher sua
história e, assim, explicar porque a escolheu e descrever a dobradura. Essa dobradura pode ser
colada em uma folha de papel sulfite e, com alguns desenhos, completar a nova história.
Conforme afirma Coelho (1991), o uso do flanelógrafo é ideal para histórias com
personagens e cenas movimentadas. As gravuras podem ser desenhadas, ampliadas ou pintadas em
papel, recortadas e no verso pode ser colado velcro, lixa grossa, palha de aço fina, tiras de fita dupla
face, areia fina ou qualquer material que mantenha a gravura presa à flanela, que é a base do
flanelógrafo.
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De acordo com Oliveira (2009), não é todo o texto que se adapta ao flanelógrafo; é preciso
que o enredo e os personagens sejam bem destacados, a história deve ser contada progressivamente
e as crianças também poderão manipular as figuras para contar ou recontar a história.
Segundo Coelho (1991), o uso do flanelógrafo não deve ser confundido com gravuras, são
ocorrências diferentes para histórias diferentes. Na gravura a cena é reproduzida e no flanelógrafo,
cada personagem é colocado individualmente, ocupando seu lugar no quadro, dando, assim, a ideia
de movimento. Vale ressaltar que usar o flanelógrafo não é tomar qualquer gravura, reproduzi-la
fixar um pedaço de lixa no verso e colocá-la no quadro de flanela, o importante é a ação do
personagem, e o movimento constante (Coelho, 1991).

FIGURA 18 – Flanelógrafo. Fonte: https://www.bigmae.com

FIGURA 19 – Flanelógrafo. Fonte: https://www.cpt.com.br/cursos-educacao-infantil/artigos/flanelografo-importanterecurso-didatico-na-educacao-infantil
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Existem 2 tipos de Flanelógrafos:
De uso coletivo – eles fazem parte do equipamento da sala de aula, fixos na parede ou
portáteis. Estes podem ser tipo rolo, articulado ou conjugado.
De uso individual – eles podem ser criados com uma de sapatos e na tampa pode-se colar
flanela ou filtro. Assim cada aluno terá o seu próprio material.
É preciso planejar a utilização do material, considerando os seguintes aspectos importantes:
 Escolha da mensagem a ser transmitida as crianças;
 Análise do público ao qual o recurso irá atingir;
 Preparar os pontos importantes dos conteúdos sequencialmente;
 Planejar a apresentação;
 Utilizar o contraste entre o fundo e as figuras, usando sempre cores mais fortes para as
figuras; o fundo não deve chamar a atenção, mas sim as cenas;
 Numerar as gravuras para melhor organização;
 Apresentar o flanelógrafo em lugar visível para a classe, na posição ligeiramente
inclinada;
 Apresentar e explicar aos seus alunos o que é o recurso e como ele funciona, para assim
haver a correta transmissão da mensagem.
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A Caixa de Areia (Figura 20) é um importante recurso didático utilizado na Educação
Infantil com cada vez mais frequência, ela serve para a criança realizar a movimentação de letras e
números, desenvolver movimentos e traçados, intensificar o trabalho com as guirlandas e,
consequentemente, preparar as crianças para a escrita da letra cursiva que só será utilizada no
decorrer do 1º ano do Ensino Fundamental.
Sua utilização desafia as crianças, de diferentes turmas / níveis, a construírem suas hipóteses
escritas espontaneamente, além de exercitarem as habilidades motoras. A exploração de diferentes
materiais e vivências, estimula o interesse dos alunos a desenvolverem, de forma significativa,
novos conhecimentos e habilidades.

FIGURA 20 – Caixa de areia. Fonte: http://www.objetivosaude.com.br
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O imantógrafo é um quadro metálico no qual se pode aplicar elementos (abecedário,
números, animais, frutas, meios de transporte e formas geométricas) afixando-os geralmente pelos
ímãs que os acompanham. É um recurso de apresentação progressiva. No verso das figuras devem
ser fixados pequenos ímãs para serem colocados em uma placa de zinco ou latão no decorrer da
contação de história.

FIGURA 21 – Imantógrafo. Fonte: http://ceforpe.blogspot.com

51

3.4 O desenvolvimento Infantil – 4 a 6 anos
Utilizar mascaras, também pode ser uma ótima escolha, pois são fáceis de fazer, baratas e
substituem, tranquilamente, figurinos; um excelente recurso, que pode ser confeccionado com
papel, sacos de papel ou tecido e com a ajuda dos alunos, que certamente ficarão mais
entusiasmados com o resultado da atividade.
O professor ainda pode durante a confecção das máscaras, trabalhar muitos conceitos, como
por exemplo, a reciclagem, utilizando materiais que os próprios alunos podem trazer de casa,
trabalhar as cores, enfim, diferentes possibilidades (figura 22).

FIGURA 22 – Utilização de máscaras. Fonte: https://blogdaeducacao.com.br
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Outro exemplo é o teatro, uma importante ferramenta de comunicação e interação em uma
sociedade, pois afronta os problemas da vida cotidiana e introduz possibilidades para a realização
de alterações necessárias para enfrentar as mais diversas situações, buscando tentar suas soluções e
sentidos (Figura 23).

FIGURA 23 – Teatro. Fonte: https://www.cpt.com.br

No teatro o processo de formação da criança exerce uma função integradora e oferece a
oportunidade para que ela se aproprie crítica e construtivamente dos conteúdos sociais e culturais de
sua comunidade mediante a trocas com os seus grupos, sendo assim arquitetadas relações de
interação e socialização capazes de criar significados e atribuir sentidos ao exercício dramático,
pois:

53

Dramatizar não é somente uma realização de necessidade individual na interação simbólica
com a realidade, proporcionando condições para um crescimento pessoal, mas uma
atividade coletiva em que a expressão individual é acolhida. Ao participar de atividades
teatrais, o indivíduo tem a oportunidade de se desenvolver dentro de um determinado grupo
social de maneira responsável, legitimando os seus direitos dentro desse contexto,
estabelecendo relações entre o individual e o coletivo, aprendendo a ouvir, a acolher e a
ordenar opiniões, respeitando as diferentes manifestações, com a finalidade de organizar a
expressão de um grupo. (PCN ARTE, 1997).

Sobre este aspecto a representação teatral promove a vivência de experiências sensoriais e
expressivas distintas da oralidade e da imposição midiática, pois estas são trabalhadas por meio da
exploração de sua teatralidade, isto é, através da materialidade de signos, gestos, corpos, luzes,
cenários, figurinos, ou seja, todo o conjunto de sensações sonoras e visuais que se erguem no palco
por meio de um texto teatralizado.
Oliveira (2009), diz que pode-se harmonizar as histórias infantis para a representação do
texto em um teatro; pois as crianças adotam o papel dos personagens e os representam. Juntamente
com os recursos da escola, as crianças poderão usar fantasia, máscaras e diversos objetos para
representação do teatro. E além disso a história não deve ser elaborada pelo professor, será muito
mais enriquecedor se as crianças participarem de todo o processo.

FIGURA 24 – Teatro e interação. Fonte: https://www.cpt.com.br

54

As caixas de histórias é outro instrumento muito simples que o professor poderá usar. Elas
podem ser muito variadas, grandes ou pequenas, quadradas ou redondas, basta o professor e os
alunos usarem sua imaginação para customizá-las. O mistério da caixa está dentro dela, pois
conforme vai se narrando a história, é retirada de dentro da caixa os personagens e os elementos que
fazem parte da história, criando uma atmosfera de diversão e encantamento para as crianças. O
professor pode ainda propor que cada aluno faça a sua caixa e monte histórias da sua família, por
exemplo (Figura 25).

FIGURA 25 – Caixa de histórias. Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br
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Os tapetes de histórias são fundamentais pois preparam as crianças para elaboração de textos
coletivos, criando e recriando outras histórias assim como planejando e realizando apresentações
para a turma e os professores.
Os tapetes são uma ótima alternativa para a criança participar de uma história e também
despertar sua curiosidade pela leitura. Para confeccionar esse tipo de recurso pode se utilizar vários
tipos de materiais, retalhos e sucata, o mais importante no momento de fazê-lo é deixar a
criatividade dominar e harmonizar (Figura 26).

FIGURA 26 – Tapete de histórias. Fonte: http://www.pedagogaandreaeduca.com.br

Dessa forma, as crianças experimentaram uma atividade coletiva, com trocas de
conhecimentos, de decisões, de respeito às regras e a opiniões diferentes, e práticas que fazem
diferença não apenas na sala de aula e em seu contexto, mas que trazem aprendizagens para a vida.
Se na escola o professor tiver disponíveis recursos audiovisuais como aparelho de DVD,
data show ou ainda um laboratório de informática, pode preparar atividades interessantes.
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Podem ser feitas apresentações de slides com as imagens referentes à história contada ou no
laboratório de informática, utilizar programas de contação de histórias, previamente conhecidos por
ele, mostrando ao aluno uma maneira de útil e divertida de usar a tecnologia.
O DVD é mais um recurso que pode ajudar o professor numa atividade envolvendo a
contação de histórias, contudo é imprescindível que ocorra uma preparação prévia da sala, cabendo
ao professor introduzir a história que será assistida de maneira que este recurso proporcione
aprendizagem significativa.
Abramovich apud Barcellos (1995), traz algumas afirmações referentes às emoções que as
histórias bem contadas são capazes de provocar nas crianças:

Ouvir histórias é viver um momento de gostosuras, de prazer, de divertimento dos
melhores. É encantamento, maravilhamento, sedução. O livro da criança que ainda não lê é
a história contada. E ela é (ou pode ser) ampliadora de referenciais, poetura colocada,
inquietude provocada, emoção deflagrada, suspense a ser resolvido, torcida desenfreada,
saudades sentidas, lembranças ressuscitadas, caminhos novos apontados, sorriso
gargalhado, belezuras desfrutadas e as mil maravilhas mais que a história provoca... (desde
que seja boa). Contar histórias é uma arte e tão linda!!! É ela que equilibra o que é ouvido
com o que é sentido, e por isso não é nem remotamente declamação ou teatro. Ela é o uso
simples e harmônico da voz (ABRAMOVICH APUD BARCELLOS,1995).

As cantigas de rodas são atividades interessantes que atrai as crianças, e um bom recurso,
pois também pode ser feita ao ar livre e sair da rotina do ambiente da sala de aula.
Segundo Gaspar (2010) as cantigas de roda são:

Canções populares, que estão diretamente relacionadas com a brincadeira de roda. Essas
brincadeiras são feitas, formando grupos de crianças, geralmente de mãos dadas, que
cantam as letras da canção que tem suas próprias características, geralmente ligadas à
cultura daquele local. Também são conhecidas como cirandas, e representam os costumes,
as crenças, o cotidiano das pessoas, a fauna, a flora, culinária, dentre outros aspectos de um
lugar. As cantigas possuem uma letra fácil de memorizar, sendo formada por rimas e
repetições que prendem a atenção das crianças, de modo que estimula a imaginação e a
memória da criança (GASPAR, 2010).
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De acordo com o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil), o
emprego da música na Educação Infantil, principalmente nas séries iniciais, proporciona uma
conexão entre as crianças, despertando a confiança e facilitando o processo da aprendizagem. O
cantar é importante porque simboliza a união das pessoas. Logo, dançar juntos, pegar nas mãos, ver
o outro sentindo a alegria de dançar e cantar no mesmo ritmo e movimento, onde não existe
competição, onde nos ritmos da música todos são iguais.
Sabe-se que os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) da Educação discorrem e
pesquisam ações que busquem resgatar a cultura popular de um povo, e nesse sentido, as cantigas
de roda são muito significativas, uma vez que caracterizam um determinado local em suas
especificidades.
De acordo com Sole (2000, p. 98): “Quando para desse leitor, espera-se que processe,
critique, contradiga, ou avalie a informação que tem diante de si, que a desfrute ou a rechace, que dê
sentido e significado ao que lê”. Assim, o processo de aprendizado da leitura e da escrita se dá
apresentando chances de ver outros escrevendo e lendo, explorando semelhanças e diferenças entre
textos escritos.
Sendo assim, o leitor se torna um sujeito ativo e cabe a ele a tarefa de descobrir o
significado do canto, e também de induzir sentidos a partir de sua interação com o cantar, que deve
fazer parte do costume do estudante nas séries iniciais, assim como na sua vida escolar, de forma
lúdica tornando as atividades prazerosa.
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Toda criança adora brincar, a introdução das cantigas de roda na educação infantil, podem
ser uma ferramenta importante, pois trabalha a ludicidade, a representação, regras, valores, boas
maneiras, o resgate de nossa cultura, entre outros (Figura 27).

FIGURA 27 – Cantigas de roda e interação. Fonte: https://novaescola.org.br

Por vezes a escola pode não oferecer espaços adequados para a prática da cantiga de roda ou
da brincadeira livre, e quase sempre, impede que aconteça, não sendo vista como parte do ensino
aprendizado. Seria muito proveitoso que as escolas de educação infantil, aceitassem a brincadeira,
pois isso traria resultados mais relevantes e adequados às necessidades do mundo de hoje.
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A cantiga de roda traz para a criança um tipo de aprendizado diferente, incentivando a
criatividade, a fantasia, a musicalidade, pois tem função lúdica. Sabemos que é muito importante
para a formação da criança ouvir e entender as cantigas de roda, dando as suas explicações. Porque,
escutá-las fazem parte da sua aprendizagem.

FIGURA 28 – Cantigas de roda e interação. Fonte: https://novaescola.org.br

Pode-se por exemplo trabalhar as cantigas de roda nas disciplinas de Sociedade e natureza,
Educação física, Linguagem oral e escrita, além de artes. Na sociedade e natureza exploramos o
meio ambiente explicando a criança as características do Ambiente e onde vivem os animais. Na
educação física podemos trabalhar a coordenação motora, atividades rítmicas. Na linguagem Oral e
Escrita, pode-se trabalhar as vogais da letra da música e interpretação em roda de conversa, fazer
perguntas simples e incentivar a interação entre os colegas. Aconselha se trabalhar com os
personagens da música pedindo a eles a identificação da primeira e última letra do personagem, por
exemplo.
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FIGURA 29 – Cantigas de roda. Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br

Com isso, a cantiga de roda tem efeito transformador no aprendizado da criança, ela é
adequada para estimular a criança aumentando o interesse pela aula, pela leitura e pela música, pois
a cantiga de roda pode ser incentivada sempre para que o professor possa atingir seus objetivos no
aprendizado dos educandos.
O tema Reciclagem é amplamente discutido como uma importante solução para a
problemática do lixo. Mais para que haja uma ação efetiva é fundamental que haja o fortalecimento
da educação e da conscientização ambiental. Todo jogo é educativo em sua essência. Em qualquer
tipo de jogo a criança sempre se educa. (KISHIMOTO, 1994).
As atividade de confecção do brinquedo-sucata em sala de aula é importante para incentivar
a criatividade, dando a chance de manuseio de diversos tipos de material sucateado e reciclado.
Além disso, também contribui muito para um desenvolvimento lúdico em sala de aula, pois facilita
a aprendizagem, sendo um fator relevante no processo de socialização, através da comunicação e da
expressão da criança.
De acordo com Machado, (1999, p. 165), “o brinquedo-sucata permite a quem brinca com
ele, desvelá-lo, significá-lo, pois é um objeto que possui inúmeros significados que não são óbvios,
nem estão evidentes. Surgem assim, novas e inusitadas relações que podem ser absurdas,
incongruentes, desregradas”.
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O brinquedo sucata pode ser um pipa, um carrinho, uma pá, uma boneca de pano, como
pode ser uma folha caída da árvore, pedrinhas achadas no chão, tampinhas e caixinhas de papel. O
brinquedo usado é mais do que uma maneira de gerar consumo e lazer. Ele deve ser também uma
forma de estimular a criatividade e a percepção da criança, permitindo ela a desenvolver a
inteligência, possibilitando uma maior capacidade de apreensão e compreensão.

FIGURA 30 – Jogos com matérias reciclados e sucatas. Fonte -http://gestaoescolar.abril.com.

FIGURA 31 – Jogos com matérias reciclados e sucatas. Fonte -http://gestaoescolar.abril.com.br

62

Existe uma grande variedade de atividades com sucata, as quais o professor pode elaborar
suas aulas, estão listados abaixo alguns exemplos:
Jogos e brinquedos / Material - sucata
 Jogo das argolas: mini garrafas pet
 Boliche: garrafas pet
 Vai e vêm: garrafas pet
 Jogo da velha: jornal e papelão
 Bandinha de Latas: jornal e latas
 Fantoches: caixas de leite e retalhos de E.V.A
 Pé de lata: latas
 Dominó: caixa de sabão em pó ou fósforo
 Dominó gigante do alfabeto: papelão
 Pula corda: tampinha de garrafa e cordão
 Massinha ao alvo: caixa de pizza, bandeja de papelão
 Boneco articulado: garrafas de amaciante e tampinhas
 Carrinhos: caixas ou garrafas e tampinhas
 Avião: rolo de papel higiênico.

FIGURA 32 – Jogos com matérias reciclados e sucatas. Fonte
https://www.reciclagemnomeioambiente.com.br/jogos-com-material-reciclado-para-educacao-infantil/
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Sendo assim, é preciso que cada escola, turma, professor e alunos, preparem sua própria
sucataria. É muito importante que todo o material seja limpo, para não oferecer risco para a saúde
das crianças.

Por princípio, a sucata traz consigo o elemento da transformação: é algo que passa a ser
usado fora do seu habitual (um cabo de vassoura, sementes e caroços, um liquidificador
quebrado, caixas de papelão...). Além disso, a sucata é um brinquedo não-estruturado em
que é necessário haver ação da criança para que a brincadeira aconteça. (MACHADO,
1999).

Os recursos audiovisuais quando usados com propriedade, formam um dos mais importantes
meios para o professor utilizar em suas atividades didática.
O álbum seriado consiste em as imagens da história devem ser pintadas ou desenhadas em
folhas de papel; o tamanho das ilustrações ajudará na melhor visualização e entendimento da
criança.
Como o álbum seriado registra um assunto previamente organizado, sua função básica é
orientar o expositor no desenvolvimento da explicação, auxiliando nos tópicos principais e evitando
a distração. Outra vantagem deste recurso é que ele auxilia na atenção dos alunos, permitindo-lhes
fixar os tópicos principais e visualizar, por meio ilustrativo, as ideias desenvolvidas.
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FIGURA 33 – Álbum seriado. Fonte -http://gestaoescolar.abril.com.br

Os cartazes devem ser presos formando um bloco e a parte superior deve ser reforçada com
uma fita forte; nessa fita, deve-se fazer alguns orifícios para unir os cartazes com anéis, cordão ou
madeira.
O álbum seriado (Figura 33), é um recurso que as crianças aproveitam muito, pois o
professor pode criar uma situação de suspense, expectativa e envolvimento.
Este recurso quando utilizado pode colaborar para assessorar a explanação verbal, tornandoa mais real e concreta e também proporcionar as crianças em condições reais, a recapitulação e
controle dos conhecimentos já adquiridos.
O álbum sanfonado é um pouco parecido com o álbum seriado, porém ao invés de virar as
folhas para trás, as partes são desdobradas. É feito com papel cartão e dobrado em forma de
sanfona; suas partes são ligadas com fita adesiva, ou fita de tecido.
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FIGURA 34 – Álbum sanfonado. Fonte -http://gestaoescolar.abril.com.br

A proposta é fundamentada para a prática dos professores que atuam no primeiro segmento
do Ensino Fundamental, propiciando à criança um maior interesse pela leitura, e um maior nível de
conhecimento, estimulando sua imaginação e sua criatividade.

FIGURA 35 – Álbum sanfonado. Fonte -http://gestaoescolar.abril.com.br
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A transparência (Figura 36), é outro recurso didático importante a ser utilizado, nele,
conforme a história é contada, as figuras desenhadas na transparência devem ser projetadas no
retroprojetor.
Oliveira (2009), afirma que, dependendo da história, os personagens se movimentam dentro
da mesma; ela sugere, então, que num segundo momento os alunos também possam recontar a
história, podendo também ocorrer o inverso: o professor projeta e os alunos criam sua própria
história e, posteriormente, o professor conta a sua versão.

FIGURA 36 – Transparências. Fonte -https://novaescola.gov.br
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FIGURA 37 – Transparências. Fonte -https://novaescola.gov.br

O mural didático é um conjunto de elementos subordinados a um tema, dispostos
harmoniosamente com o fim de transmitir determinada mensagem.
O mural didático em sua base pode ser em cartolina, ou outro material semelhante. É
importante que esteja colocado em uma altura de fácil visualização para os alunos. A história pode
ser montada e as gravuras serem cobertas e, aos poucos, no contar da história, o professor vai
revelando as gravuras, de acordo com a sequência da história. Este recurso pode ser usado pela
criança para contar a sua história. A classe também pode organizar um mural a partir de um texto
lido, da continuação de uma história trabalhada em sala de aula.

FIGURA 38 – Mural didático. Fonte - https://novaescola.gov.br

68

O cinema é um recurso antigo e simples, e desperta o interesse e a curiosidade das crianças
pois a história aparece em pequenos pedaços. É importante que os desenhos sejam sequenciados,
como outros recursos de apresentação progressiva. As cenas serão mostradas aos poucos, criando
expectativa e envolvimento com a história. De acordo com Oliveira (2009), este recurso, como
outros, permite que o professor pare em uma das cenas e introduza outros recursos, como cantos,
expressão corporal, mímica, etc.
Cury (2008), afirma que a sociedade, agora digitalizada, demanda por novos profissionais
com formação adequada às necessidades sociais e educacionais a fim de atender à oferta de
educação básica. Apresentações em slides (PowerPoint) é um recurso de grande interesse do aluno,
pois existem vários textos acompanhados de imagens. Pode ser planejado como todos os outros. As
imagens poderão ser projetadas como estímulo, antes, durante, ou no fim da leitura do texto.
Kenski (2003), denomina tecnologia como o “conjunto de conhecimentos e princípios
científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um
determinado tipo de atividade.” (Kenski, 2003, p. 18).
Existem vários tipos de tecnologias que englobam além de equipamentos, e, em alguns
casos, necessitam de espaços e produtos específicos para que a ação aconteça, são as chamadas
“tecnologias da inteligência. (Lévy, 1993).
Articuladas às tecnologias da inteligência nós temos as “tecnologias de comunicação e
informação que, por meio de seus suportes realizam o acesso, a veiculação das informações e todas
as demais formas de ação comunicativa, em todo o mundo” (Kenski, 2003, p. 21 e 22).
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FIGURA 39 – Apresentação. Fonte - https://novaescola.gov.br

Cavalcanti (2002), afirma que a escola deve ser um lugar agradável para brincar, ela deve
ser um espaço que favoreça o crescimento e tendo sempre profissionais preparados e capacitados
com formação e atualizações constantes, capazes de propiciar o desenvolvimento infantil com
atitudes diárias, procurando manter um espaço estimulante, educativo, seguro e afetivo.

FIGURA 40 – Apresentação. Fonte http://www.pingpong-es.com.br/projeto.php?codigo=111
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Wallon (1995), afirma que ampliar a compreensão do professor sobre as possibilidades do
aluno no processo ensino-aprendizagem e fornecer elementos para uma reflexão de como o ensino
pode criar intencionalmente condições para favorecer esse processo, proporcionando a
aprendizagem de novos comportamentos, novas ideias, novos valores.

FIGURA 41 – Cinema e apresentação de Power point. Fonte -https://portal.to.gov.br

Sendo assim, a escola é um campo fértil para se produzir e desenvolver as potencialidades
das crianças. Porém, ela precisa estar preparada para isso, pois é um instrumento pedagógico. É
papel essencial da escola proporcionar espaços e materiais para que ocorra o encontro, o
desenvolvendo, e a valorização do lúdico, sendo um campo interdisciplinar do olhar da criança
sobre o mundo. As escolas precisam acompanhar esse ligeiro desenvolvimento, atualizando-se de
materiais, formação de professores, projetos inovadores, buscando chamar a atenção, e despertando
seu interesse, como algo que proporciona prazer e satisfação.
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Para Cavalcanti (2002), a escola deve trabalhar em busca de proporcionar às crianças
atividades que vão além do lúdico, da brincadeira e da simples leitura. Para ela é essencial que tudo
tenha um sentido, que possa exercitar-se numa aprendizagem importante sobre o mundo, as pessoas,
as lutas, a natureza, a dor e o amor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O interesse por essa temática surgiu a partir da vivência profissional como educadora e de
reflexões ocorridas durante períodos de desafios.
Atualmente a sociedade configura-se em um mundo de constantes transformações, através
de influência de países mais avançados. O Brasil pertence ao terceiro mundo e são muitos
desequilíbrios que fazem parte da sociedade brasileira, tanto na área social, como em vários
ângulos. O mundo se transforma ao mesmo tempo que o ser humano, e diante dessa realidade
desafiadora, torna-se extremamente indispensável uma nova reflexão sobre a educação e o ensino
no nosso país.
Por meio de atividades lúdicas o processo de aprendizagem torna-se mais eficiente,
prazeroso e divertido. No entanto é necessário que o professor possa dar a devida importância para
essas atividades. Pois ao avaliar essas questões tratadas neste trabalho, percebeu se uma grande
necessidade de ressignificação das concepções relacionadas à educação infantil, principalmente no
que se refere à formação dos profissionais.
São várias as formas de se trabalhar através do lúdico, com trabalhos orais, com a música
que auxilia nos vários sentidos da criança, com o teatro que trabalha com o senso crítico, emotivo e
motor, e também com os brinquedos de roda.
O educador por meio do seu conhecimento e sensibilidade pode equilibrar a teoria e a
prática de maneira ponderada, ajustando os estímulos certos para o tipo de aluno que ensina. Educar
não é apenas o ler, a resolver um problema, ou a formar pensamentos, é, principalmente, atender às
necessidades do desenvolvimento da criança, e assim prover a realização de sua personalidade. Para
isso é preciso que a escola atenda os interesses através do brinquedo, da aprendizagem e do
trabalho.
O professor tem que leva o aluno para este ambiente de imaginação e faz de conta,
proporciona momentos para que a imaginação da criança possa fluir sem medo, e assim aproveitar e
aprender sobre a história que lhe é contada. A contação de histórias é uma porta que se abre para
que o aluno viaje na história enquanto aprende.
Esse projeto e minha experiência profissional me fizeram compreender que o olhar do
professor de educação infantil precisa ser curioso e atento, entender que o ato de brincar também
faz parte do aprender.
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O brincar é um direito da criança, amparado na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 do
Estatuto da Criança e do Adolescente - (ECA). Sendo assim, a escola atuando como espaço de
socialização e formação, deve por sua vez considerar esse direito, diante dos muitos benefícios já
provados nesta pesquisa, a fim de que os gestores e educadores possibilitem as crianças descobertas
prazerosas e significativas.
Considerar desta forma o brinquedo e a brincadeira com relação a educação infantil impõe
uma reflexão sobre as atitudes e práticas educativas normalmente assumidas pelos professores em
contato com as crianças. Destacando a necessidade de uma melhor programação da rotina diária do
espaço, do tempo, das atividade, dos materiais e dos brinquedos que são propostos nas escolas.
Sendo assim, recorrer ao lúdico é revelar como o mundo do faz de conta possibilita que a
realidade seja experimentada, revista, reformulada no sentido de uma interação social efetiva.
O brincar deve ser visto, logo, como a base sobre a qual se desenvolvem o espírito
construtivo, a imaginação, a capacidade de sistematizar, a competência de interagir socialmente,
ampliando a passagem pelo desenvolvimento do trabalho, da ciência e da arte.
Diante disso, deve-se entender que a criança tem o direito de brincar, entendê-la como
sujeito único e de direitos é harmonizar um brincar de qualidade para ela. Isso inclui tempo, espaço,
materiais, formação de professores e, principalmente, incentivo.
Por fim, uma atividade lúdica não pode ser sinônimo de momento de prazer apenas ou de
recreação, ela deve fazer parte do repertório de recursos do professor, como ferramenta que facilite
ou viabilize o processo de ensino-aprendizagem.
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