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―O autêntico jogo desapareceu da 
civilização atual, e mesmo onde ele parece 
ainda estar presente trata-se de um falso-
jogo, de modo tal que se toma cada vez 
mais difícil dizer onde acaba o jogo e 
começa o não-jogo‖.  

Huizinga. 

―O jogo deve ser definido como uma 
atividade livre e voluntária, fonte de alegria 
e divertimento. Um jogo em que fôssemos 
forçados a participar deixaria 
imediatamente de ser jogo. Tornar-se-ia 
uma coerção, uma obrigação de que 
gostaríamos de nos libertar rapidamente. 
Obrigatório ou simplesmente 
recomendado, o jogo perderia uma das 
suas características fundamentais, o fato 
de o jogador a ele se entregar 
espontaneamente, de livre vontade e por 
exclusivo prazer‖. 

Caillois. 
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RESUMO 

O presente trabalho traz como temática de discussão o Lúdico, como sendo um 
elemento essencial para a formação e desenvolvimento humano. Temos por 
objetivo geral compreender o lúdico e o jogo e os seus diferentes aspectos 
enquanto elemento relacionado à formação humana e o tratamento que a Revista 
Nova Escola encaminhou ao lúdico e ao jogo a partir de 1989. E como objetivos 
específicos: analisar o lúdico como elemento da formação humana no século XX 
e identificar as abordagens sobre o lúdico no processo de democratização da 
sociedade brasileira contidas na Revista Nova Escola. A pesquisa procurou 
analisar a temática a partir da revisão de bibliografia, com base no materialismo 
foi realizada a análise do periódico ―Revista Nova Escola‖, definido como fonte 
para a pesquisa. Afinal, a revista Nova Escola é um meio de comunicação 
imprensa, como tal se constitui importante fonte para pesquisa. Quanto à 
metodologia usada nesta fonte destacamos duas: a construção de um repertório 
analítico e a análise dos dados obtidos.  O período histórico analisado foi de 1989 
a 1995. Por fim, pode-se constatar qual foi à reflexão e discussão apresentada 
sobre o Lúdico e o Jogo pela revista perante o contexto que o nosso país 
vivenciava – processo de redemocratização – no final do século XX. E como a 
sua utilização viria contribuir com o processo de formação dos sujeitos para o 
exercício de sua Cidadania.  

 

Palavras-chave: História da Educação; Lúdico, Revista Nova Escola.   
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado de leituras oportunizadas no decorrer da 

graduação em Pedagogia, nas quais os autores destacavam em seus textos a 

importância do Lúdico sendo utilizado especialmente para auxiliar o docente na 

explicação de algum conteúdo didático proposto, o que fez com que 

entendêssemos que a atividade lúdica seria utilizada como um auxiliador 

pedagógico para o docente. 

Ao realizarmos as leituras para a elaboração deste trabalho de conclusão 

de curso pudemos compreender que a atividade lúdica vai além daquilo que 

estudamos na graduação (auxiliador pedagógico), o Lúdico é essencial para a 

formação humana. Por isso, o interesse pelo tema proposto. 

Sendo assim, a temática do Lúdico foi selecionada por corroborar para o 

desenvolvimento do ser humano, porém não apenas como auxiliador para a 

aprendizagem de um conteúdo, mas considerado a partir dos seus valores 

essenciais como próprio produtor de conhecimento. 

Definiu-se como recorte temporal da pesquisa o período de 1989 a 1995, 

que compreende o momento de análise da revista Nova Escola, na qual 

buscamos levantar artigos que abordassem a temática proposta pela nossa 

pesquisa, o Lúdico e o Jogo. Delimitamos este recorte temporal, pois percebemos 

que a partir de 1989, mais especificadamente em Junho, encontramos em nossas 

pesquisas com os artigos a sessão ―Brincando e Aprendendo‖ na Revista Nova 

Escola, que abordava diretamente sobre o tema deste trabalho, e que 

posteriormente em Maio de 1991 a sessão analisada receberia um novo nome, 

passando a se chamar ―Brincando‖.  Porém, para que pudéssemos compreender 

como a atividade lúdica estava sendo trabalhada se fez necessário que 

entendêssemos também o período histórico em que estes artigos foram escritos. 

É sabido que este momento histórico foi marcado por grandes 

acontecimentos em nosso país, entre eles, após o final da Ditadura Militar, 

evidenciamos o processo de elaboração de nova Constituição Federal e a 

reelaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases Nacionais para a Educação, a 

―LDB‖. Esse período é marcado pela intensa promoção dos ideais de Liberdade e 

Cidadania, os quais são explicitamente mencionados nos referidos documentos 

citados, e alguns outros que serão abordados no decorrer deste trabalho. Faz-se 
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importante este recorte temporal para entendermos o contexto de produção sobre 

o Lúdico que passou a ser objeto de estudos em diversas áreas, entendido no 

interior do processo de redemocratização baseado numa Constituição Cidadã.  

Temos então por Objetivo Geral compreender o lúdico e seus diferentes 

aspectos enquanto elemento relacionado à formação humana e o tratamento que 

a Revista Nova Escola encaminhou ao lúdico e ao jogo a partir de 1989 até 1995 

E por objetivos específicos: analisar o lúdico como elemento da formação humana 

no final do século XX e; identificar as abordagens sobre o lúdico no processo de 

democratização da sociedade brasileira contidas na Revista Nova Escola.  

Considera-se que a criança desde pequena brinca, faz jogos, enfim o ―seu 

mundo‖ é permeado pelas atividades lúdicas, isto é, a criança se desenvolve pelo 

brincar, este brincar produz conhecimentos e práticas que contribuem no 

desenvolvimento e na aprendizagem infantil, e que muitas vezes não é 

considerado como importante pelo docente. 

No século XX, a atividade lúdica passou a ser utilizada então pelo 

professor como uma ―ferramenta pedagógica‖ para a compreensão ou a 

explicação de um determinado conteúdo, desconsiderando a possibilidade de ser 

vivenciado na sua forma mais pura, o jogar de forma livre. Para compreender o 

Lúdico em determinado tempo e espaço buscamos a abordagem da História da 

Educação, na tentativa de aprofundar os estudos da disciplina da graduação e 

devido ao envolvimento no Projeto: ―História e Historiografia da educação: o 

ensino de teorias e métodos‖. Neste projeto compreendemos melhor sobre a 

temática, fontes, e como esta se faz importante para a formação do discente 

pesquisador, o qual deve saber definir as fontes e sua relevância para o trabalho 

de pesquisa.  

Após a definição da área de pesquisa, as possíveis fontes e o recorte 

temático foi preciso identificar a problematização, isto é, o problema norteador da 

pesquisa. Assim, para a nossa pesquisa propomos a seguinte problematização: 

como o lúdico e o jogo, foi apresentados na Revista Nova Escola diante do 

processo de redemocratização que ocorria na sociedade brasileira? Depois, da 

proposta da problematização escolhida para a nossa pesquisa partimos para a 

catalogação das fontes. Pois, de acordo com Gondra (2005) as fontes são 

relevantes para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que colabora com o 
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pesquisador para que ele consiga executar um trabalho crítico sobre a sua 

problematização. Então, foi a partir das discussões durante todo o projeto 

realizado no Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da Educação com a 

colaboração dos professores da área da História da Educação que nos pautamos 

para realizar a pesquisa sobre o Lúdico e o Jogo. 

 Sendo assim, elegemos como fontes de pesquisa, os periódicos, que 

assim como outros documentos impressos se constituem fontes de análise para o 

pesquisador. Pois, através dos periódicos conseguimos obter informações 

específicas que ajudam o pesquisador a buscar respostas sobre a sua 

problematização. Sobre a metodologia utilizada com os periódicos destacamos 

dois momentos: a construção de um repertório analítico e a análise dos dados 

obtidos.   

Quanto á metodologia utilizada para a nossa pesquisa procuramos seguir 

a abordagem e procedimentos mais próximos ao materialismo histórico dialético, 

uma perspectiva social que nos permite elaborar conhecimento a partir de um 

ponto de vista histórico e concreto. Para o entendimento do conceito de Lúdico e 

sua produção em determinado momento histórico faz-se necessário 

primeiramente à compreensão da metodologia de trabalho, pois é com base nesta 

perspectiva que daremos suporte a pesquisa, com os devidos cuidados 

salientados por Fazenda (2000, p.72). 

Vou prender-me tão somente à dialética materialista histórica, ou, mais 
precisamente, ao materialismo histórico. Ao referir-me somente à 
dialética materialista histórica, quero demarcar aquilo que entendo como 
ruptura entre a ciência da história ou do humano-social e as análises 
metafísicas de diferentes matizes e níveis de compreensão do real [...].  

Ao fazermos uso desta perspectiva devemos buscar compreender a 

história da sociedade, o ser humano – como se relaciona com os outros, com a 

natureza, com a sua realidade, com a vida, quais são os seus instrumentos de 

trabalho, as forças produtivas, a organização social, entre outros – devemos 

interpretar a realidade humana, como ela se constitui, pois a mesma se refere à 

vida de homens concretos, ou seja, pelas relações materiais de produção da vida 

(forma pela qual o ser humano produz a sua existência e como cria novas 

possibilidades sobre o mundo em que vive). “A concepção materialista funda-se 
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no imperativo do modo humano de produção social da existência” (FAZENDA, 

2000, p. 75). Compreender a realidade isto nos é fundamental.  

E através deste processo de produzir sua própria existência que o homem 

vai se diferenciando dos animais. Ao transformar a natureza o homem vai 

produzindo à vida e consequentemente a história, ou seja, é um agir humano 

sobre a materialidade física. Esta habilidade de transformação da materialidade 

física chama-se, trabalho. Habilidade que só confere ao homem não aos animais, 

pois ela constitui o próprio Homem. Tais discussões estarão melhores 

apresentadas nas discussões sobre o conceito de Lúdico e sua relação com a 

formação humana. 

Neste processo o homem se apropria da materialidade e a transforma em 

favor de sua existência, de satisfação as suas necessidades. Os elementos da 

natureza são instrumentos que o auxiliam em seu favor, sua sobrevivência. Então, 

é sobre este movimento de mudança sobre a realidade que devemos buscar 

compreender a realidade humana, buscar interpretá-la em meio a sua totalidade.  

Para ser materialista e histórica tem de dar conta da totalidade, do 
específico, do singular e do particular. Isto implica dizer que as 
categorias totalidade, contradição, mediação, alienação não apriorísticas, 
mas construídas historicamente (FAZENDA, 2000, p.72). 

Entender a totalidade é compreender que o sujeito deve ser estudado a 

partir do seu contexto social, econômico e político.  Para, daí sim, buscarmos 

interpretar o mais singular ou específico. Por exemplo, a cultura é um dos 

elementos que devemos analisar dentro do macro. Por isso, para esta pesquisa 

fez-se necessário à utilização desta metodologia, pois ela nos possibilita a 

compreensão da realidade, do desenvolvimento e transformação da história. 

Conseguimos analisar o seu contexto para depois entendermos o seu interior. 

Na concepção materialista histórica, o método está vinculado a uma 
concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão 
da postura, neste sentido, antecede ao método. Este constitui-se uma 
espécie de mediação do processo de apreender, revelar e expor a 
estruturação, o desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais 
(FAZENDA, 2000, p. 77). 



14 

O conceito desta pesquisa possui princípios metodológicos que são de 

uma lógica dialética estes, portanto, devem ser organizados, sistematizados e 

fundamentados. Os princípios são de relevância, pois possibilitam a construção 

do conhecimento, que é construído de forma crítica, pois não basta só conhecer, 

devemos buscar um conhecimento que nos ajude a transformar a realidade.  A 

teoria sustenta que o conhecimento só ocorre na prática, ou seja, e a união entre 

a teoria e a ação. Por isso, o nosso pesquisar deve vir com um ―olhar‖ de tentar 

transformar a realidade. O novo conhecimento adquirido deve ajudar na 

transformação histórica da sociedade. Segundo Fazenda (2000, p.79). 

[...] a dialética materialista, ao mesmo tempo como uma postura, um 
método de investigação e uma práxis, um movimento de superação e de 
transformação. Há, pois, um tríplice movimento: de crítica, de construção 
do ―novo‖, e da nova síntese no plano do conhecimento e da ação. Essa 
trajetória demanda do homem, enquanto ser cognoscente, um espaço e 
um trabalho de apropriação, organização e exposição dos fatos. 

Por isso, devemos buscar compreender o jogo como sendo uma atividade 

produzida pelo homem, ao produzi-lo ele consegue desenvolver a sua própria 

historicidade. Assim sendo, devemos considerá-lo como um elemento primário em 

nossa vida, um fenômeno importante para o desenvolvimento da civilização. “O 

jogo [...] pressupõe sempre a sociedade humana” (HUIZINGA, 2000, p. 5).  É 

significante, é uma das atividades produzidas pelo homem. O elemento lúdico faz 

parte da vida do homem. Nascemos prontos para jogar, esta é uma característica 

que partilhamos com os animais, porém no homem esta é uma atividade muito 

mais complexa. O jogo do homem pode ser entendido como um fenômeno 

cultural e histórico, pois possui uma função social. 

Segundo Huizinga (2000, p. 5), o jogo “É uma função significante, isto é, 

encerra um determinado sentido. [...] Todo jogo significa alguma coisa [...]”. 

Podemos considerar o jogo como uma atividade que reconstroem as relações 

sociais. Representa a realidade que vivemos.  Como exemplo, temos as crianças 

que quando jogam fazem de acordo com aquilo que vivem e vêem em seu 

cotidiano – representação da vivência estabelecida com os adultos e por seus 

trabalhos -, a atividade aqui entra como uma forma de mediação daquilo que a 
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criança gostaria de ser. Por meio do lúdico ela representa o que não pode ser na 

realidade. Sobre esta forma de representação entendemos que,  

Representar significar mostrar, isto pode consistir simplesmente na 
exibição, perante um público, de uma característica natural. Nada 
sabemos daquilo que o animal sente durantes esses atos, mas abemos 
que as exibições das crianças mostram, desde a mais tenra infância, um 
alto grau de imaginação. A criança representa alguma coisa diferente, ou 
mais bela, ou mais nobre, ou mais perigosa do que habitualmente é. 
Finge ser um príncipe, um papai, uma bruxa malvada ou um tigre. A 
criança fica literalmente ―transportada‖ de prazer, superando-se a si 
mesma a tal ponto que quase chega a acreditar que realmente é esta ou 
aquela coisa, sem, contudo perder inteiramente o sentido da ―realidade 
habitual‖. Mais do que uma realidade falsa, sua representação é a 
realização de uma aparência: é ―imaginação‖, no sentido original do 
termo (HUIZINGA, 2000, p. 14). 

Este tipo de jogo ocorre independentemente do contexto social, encontra-

se diretamente relacionado às interações sociais. Seria uma adaptação 

necessária para a aquisição da vida, considerado como uma preparação para a 

vida adulta. 

Dentro da perspectiva metodológica que estamos seguindo, o trabalho 

torna-se uma atividade fundamental a vida dos homens, ele organiza a sociedade, 

toda a vida social e toda relação humana. O trabalho foi dividindo as tarefas no 

decorrer da história da humanidade – na época primitiva os homens e mulheres 

exerciam trabalhos específicos: o homem saía para caçar enquanto as mulheres 

tomavam conta do lar e dos filhos, neste contexto primitivo as meninas brincavam 

de bonecas, pois observavam as suas mães cuidando dos filhos e da casa, já os 

meninos brincavam imitando os homens, os jogos consistiam por conteúdos de 

guerras, caça, pesca entre outros.  Durantes essas brincadeiras as crianças 

visualizavam os adultos que gostariam de ser. “As grandes atividades 

arquetípicas da sociedade humana são, desde o início, inteiramente marcadas 

pelo jogo” (HUIZINGA, 2000, p.7). 

Criamos uma cultura lúdica a partir do nosso contexto social onde 

estamos inseridos, pois existe toda uma estrutura complexa e hierarquizada das 

quais se encontram disponíveis para criamos os nossos costumes lúdicos, temos 

brincadeiras, brinquedos, objetos que compõe este contexto.  Mas, cada período 

histórico é composto por uma cultura diferente. Podemos citar aqui as cerimônias 
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das civilizações antigas. “O rito não difere de maneira essencial das formas 

superiores dos jogos infantis ou animais [...]” (HUIZINGA, 2000, p. 16). 

Estabelecemos no jogo uma imitação ou simulação de uma parte do real, 

compreendemos o real a partir do jogo. É um contexto de imaginação e fantasia 

onde o lúdico se faz presente serve de ―força‖ para constituição da vida civilizada. 

Porém, em cada período histórico ele se manifesta de forma diferente.  

O jogo nos estabelece uma relação social, à medida que vamos 

adquirindo consciência da linguagem, estabelecemos cada vez mais uma relação 

com o jogo. A própria aprendizagem da linguagem é um tipo de jogo estabelecido 

pela própria sociedade. Como também a fabricação de objetos para as 

brincadeiras, são instrumentos de produção humana, ou seja, o homem através 

do trabalho produz até mesmo as suas próprias ferramentas para os seus jogos 

ou brincadeiras, independentemente de sua época histórica. 

Percebemos que até mesmo na produção da atividade lúdica 

encontramos traços que compõe a trajetória de civilidade do homem, de sua 

construção, de sua produção, de seu trabalho, este se materializa nos brinquedos 

ou nos próprios instrumentos utilizados para qualquer tipo de jogo ou do próprio 

culto religioso, “[...] o puro e simples jogo constitui um das principais bases da 

civilização” (HUIZINGA, 2000, p. 8). Nas civilizações mais antigas como nos relata 

Huizinga (2000) o homem buscava no mito, no sagrado alguma intepretação para 

os acontecimentos da vida ao seu redor. Mesmo em sua época mais primitiva o 

ser humano já era capaz de produzir ―histórias‖ a respeito de suas indagações, os 

ritos nada mais são do que uma produção bem primitiva das primeiras atividades 

produtivas do homem. 

Em toda a parte encontramos presente o jogo, como uma qualidade de 
ação bem determinada e distinta da vida ―comum‖. O objeto de nosso 
estudo é o jogo como forma específica de atividade, como ―forma 
significante‖, como função social (HUIZINGA, 2000, p. 7). 

Com o passar do tempo e a transformação dos meios de produção 

humana, os jogos ganharam novos significados, o homem passou a incorporar 

neles as mais altas capacidades de produção de seu próprio trabalho, hoje 
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encontramos jogos altamente complexos, assim como nossa capacidade de 

trabalho. 

É claro que aqui o que se faz presente é entender o lúdico na produção 

da sociedade humana, especialmente no século XX. Considera-se que o homem 

deve ser livre para criar o seu jogo, as suas regras, a sua própria realidade, esta 

não deixa de ser uma produção caracteristicamente humana, pois é resultante de 

seu trabalho, claro que este às vezes em favor de seu divertimento ou às vezes 

não. Mas devemos entender que quanto este jogar nos é colocado de forma 

imposta ele perde a sua principal característica, a Liberdade, destacaremos sobre 

estas características no terceiro capítulo deste trabalho. 

Em termos de estrutura, o segundo tópico deste trabalho apresenta o 

contexto histórico brasileiro, mas precisamente o período de 1988 até 1996, 

momento relevante para nosso país, pois esta fase é marcada pelo processo de 

redemocratização do Brasil, o que resultou na elaboração da Constituição de 

1988 e outros muitos projetos de leis. Então, destacamos os aspectos contextuais 

nas relações com a legislação específica que trata sobre a formação do individuo 

em um âmbito integral – cidadania, a vida e a inserção no mercado de trabalho -, 

sobre o aspecto da Liberdade em todas estas instâncias.  

O terceiro capítulo tem por objetivo apresentar o conceito de Lúdico e 

explicitar como tal atividade torna-se relevante para o desenvolvimento do 

homem, essencial para a composição da vida e da própria sociedade humana, 

sobre o lúdico na história, e da relação que esta atividade tem com o processo 

educativo.  

No quarto capítulo ressaltamos a importância sobre o uso dos periódicos 

como fonte de pesquisa, trazemos a história da Revista Nova Escola, e 

mencionamos o processo de pesquisa proposto, os resultados obtidos: as 

análises num âmbito geral, e por fim, trazemos as análises mais específicas sobre 

os conteúdos das reportagens.   
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2. FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA 

O tópico a seguir trata a respeito do processo histórico pós Ditadura Militar 

no Brasil, no qual evidenciamos a elaboração da Constituição Federal de 1988 e 

de outros projetos de leis que irão abordar sobre a formação do indivíduo para o 

seu pleno exercício da cidadania, isto é, que a pessoa seja formada para sair em 

busca de melhores condições para a sua sobrevivência, que seja preparado para 

o mercado de trabalho e a vida, que o mesmo seja Livre, mas como poderemos 

ter esta Liberdade?  

Poderemos aprender a ter esta Liberdade por meio do Lúdico – a atividade 

Lúdica produz conhecimento que contribui com o processo de formação humana, 

inclusive a liberdade -, conforme relatamos no decorrer deste trabalho. Esta 

formação humana faz com que o indivíduo consiga exercer a sua Cidadania, e por 

consequência a sua Liberdade, pois esta possibilita escolhas. Foi esta 

possibilidade de exercer a cidadania que encontramos em nossa legislação após 

o término da Ditadura Militar. 

O final da ditadura no Brasil é um momento no qual o país se encontrava 

num processo de transição – saída da Ditatura Militar para um processo de 

redemocratização -, e sobre este contexto que se estabelece a promulgação de 

uma legislação federal que vem com a tentativa de estabelecer uma formação 

Cidadã para todos os indivíduos, pautada principalmente na formação de 

indivíduos aptos para serem Livres (que consigam buscar melhores condições de 

vida e para o trabalho, serem sujeitos críticos, que saibam agir em prol de seus 

interesses e do bem do coletivo, entre tantos outros).   

Perceberemos neste capítulo a ligação entre o que é proposto pela 

legislação e o Lúdico, (como atividade fundamental para o desenvolvimento do 

ser humano, e sendo considerada também uma das principais atividades 

formadora da própria sociedade), ambos priorizam uma característica que é 

importante para a formação humana, a Liberdade. Por isso, se faz relevante à 

compreensão deste período histórico que o nosso país vivenciou. Pois, só assim 

conseguiremos entender a legislação em destaque aqui mencionada, e de como 

esta colabora com o Lúdico, para que ele mesmo seja provedor de 

conhecimentos para a formação dos sujeitos, o que consequentemente auxiliará 

na formação do indivíduo no desenvolvimento de sua Liberdade.   
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Os militares tomaram conta do governo de 1964 até 1985. Esse período 

ficou conhecido por Ditadura Militar Brasileira, foi um momento onde quem 

tomava as decisões do país eram o militares, a democracia foi velada, a liberdade 

de expressão foi censurada, torturas, extradição, muitos morreram por causas da 

várias manifestações feitas pelo povo.    

Um regime ditatorial que se empenhava em construir uma consciência 
coletiva favorável a ele a partir da elaboração de um sistema de ideias e 
valores sobre uma suposta democracia que visava padronizar os 
sentimentos, comportamentos e ações através de um amplo processo de 
disciplinamento da sociedade como um todo, reafirmava continuamente 
um processo de maculação de toda e qualquer ideia de democracia 
(REZENDE, 2013, p. 359 e 360). 

Então, foi em 1983 que o clima das manifestações teve o seu auge, através 

das ―Diretas Já‖, onde a sociedade se mobilizou pedindo que as eleições para a 

presidência da República fossem de forma direta, aqui surge uma abertura 

política.  

Apesar da Emenda Dante de Oliveira, propor a realização imediata de 

eleições diretas, isso não aconteceu. A opção escolhida foi à realização de uma 

eleição indireta por um Colégio Eleitoral composta por parlamentares que se 

reuniram no Congresso Nacional. Lá, elegeram Tancredo Neves para presidir a 

República, ele foi o primeiro civil a ser eleito depois de 21 anos de regime militar, 

porém foi eleito de forma indireta, sem a votação do povo.  

Mas, Tancredo não chegou nem a assumir a presidência, já que ele foi 

internado as vésperas de tal acontecimento e vindo a óbito no dia 21 de Abril de 

1985. Assumiu o comando da presidência o seu vice, José Sarney. Assim se 

inicia a Nova República. Chega o fim do regime militar, começa-se a transição 

para o regime democrático, ou seja, a redemocratização do país se inicia.  

[...] grandes multidões foram às ruas em busca da eleição direta. O fato 
da proposta ter sido derrotada não deve esconder o crescimento da 
capacidade organizativa da sociedade civil, num aprendizado de, pelos 
menos, uma década. Os anos 1980 conservaram essa marca: grandes 
mobilizações, pressão pela reforma agrária, tentativas de interferir nos 
rumos da Assembleia Constituinte, greves de categorias específicas e 
greves gerais, participação nas primeiras eleições diretas para 
presidência da República, etc. Temos, aqui, a crença no poder do povo 
nas ruas, [...] (PADRÓS et al, 2009, p. 100). 
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E neste contexto de luta que o nosso país começava a se reestruturar, já 

em meio a esses movimentos o senso de Cidadania e Liberdade, pairava sobre 

as lutas e manifestações na década de 80, neste processo de redemocratização 

do Brasil. Portanto, é importante explicitarmos em nossa discussão os conceitos 

de Cidadania e Liberdade, uma vez que, tais conceitos foram e seria o foco de 

discussão da elaboração da nova Constituição Federal. 

Sobre o conceito de Cidadania Manzini Crovre (2001, p.11) enfatiza que,  

[...] a cidadania é o próprio direito à vida no sentido pleno. Trata-se de 
um direito que precisa ser construído coletivamente, não só em termos 
do atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a todos os 
níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel do(s) 
homem(s) no Universo. 

Quanto ao conceito de Liberdade, “[...] a L. é a escolha que o homem faz 

de seu próprio ser é do mundo” (ABBAGNANO, 1998 p. 608). Ambas se 

complementam, pois,  

Um tipo de governo não é livre simplesmente por ter sido escolhido pelos 
cidadãos, mas se, mas se em certos limites, permite que os cidadãos 
exerçam contínua possiblidade de escolha, no sentido da possibilidade 
de mantê-lo, modifica-lo, ou eliminá-lo. As chamadas ―instituições 
estratégicas da L.‖ de pensamento, de consciência, de imprensa, de 
reunião, etc, têm o objetivo de garantir aos cidadãos a possibilidade de 
escolha no domínio científico, religioso, político, social, etc. [...] podem 
tornar efetiva e eficaz a possibilidade de escolha do homem 
(ABBAGNANO, 1998, p. 613).  

Por isso, a ênfase da luta pela Democracia neste período de Ditadura, os 

cidadãos ficaram sem a liberdade de exercerem a sua cidadania, isto é, ficaram 

sem a liberdade de escolhas, de exercerem as suas opiniões, de lutarem por ela. 

Mas, este momento chegaria ao fim, com o término da Ditadura Militar, e o 

processo de redemocratização do Brasil.  

A partir de então o país precisava de uma nova Constituição, no final de 

1986 houve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte para o começo de 

sua elaboração. Assim, durante um ano e sete meses os constituintes 

trabalharam analisando as emendas apresentadas. A nova Constituição Brasileira 

ficou pronta, em 5 de Outubro de 1988, com 250 artigos e um ato com 94 

disposições constitucionais transitórias. Ela foi um marco para a democracia 
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brasileira. A nova Carta Constitucional surgiu com uma Constituição Cidadã, isto 

é, o documento trazia a liberdade e outros direitos fundamentais aos cidadãos. 

Direitos que foram suprimidos durante o período anterior.  Assim no Artigo 1° da 

Constituição temos os princípios fundamentais, ou seja, seus princípios 

fundantes, são eles:  

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Munícipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a 
cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais 
do trabalho livre e da livre iniciativa; V – pluralismo político (BRASIL, 
2012, p. 13).  

O artigo 5° da Constituição e uma cláusula pétrea do texto constitucional, 

isto é, ela não pode ser modificada por nenhuma emenda constitucional. O artigo 

traz 77 subitens, os incisos, que detalham os direitos e deveres individuais e 

coletivos. Mas, o principal nesse artigo é que ele trata da Liberdade, direito esse 

que nos é garantido, não podendo nos ser tirado, afinal esse artigo não pode ser 

mudado. 

Segundo o Art. 5° da Constituição (BRASIL, 2012, p. 14) temos:  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...]. 

A Carta Constitucional assegura também o direito à educação a todas as 

pessoas no território nacional, sem discriminação, o Estado passa a assumir a 

responsabilidade de garantir esses direitos,  

Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, e a previdência social, a 
proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição (BRASIL, 2012, p.19). 

O Lúdico se enquadra como uma atividade das quais os sujeitos têm 

direito, pois se encontra relacionada com a educação como também ao lazer, este 

são direitos de todos os cidadãos. Porém, sua realização esta mais vinculada 
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principalmente com a formação infantil, pois neste nível de ensino as crianças 

permeiam as suas atividades pelo lúdico, estas só vem a colaborar com sua 

formação e desenvolvimento.   Porém, entendemos que esta atividade se faz 

relevante para todos independente da idade, pois contribui com o processo de 

humanização para todos os níveis educacionais. Afinal, contribui para que os 

sujeitos envolvidos tomem decisões, criem e formem novas regras, 

desempenhem a sua liberdade de escolhas, executem a sua cidadania, entre 

outros.  

A educação passa a ser um direito social, isto é, não é um favor do Estado, 

mas sim um dever garantido por lei para todas as pessoas, uma vez que a 

educação tem por objetivo o desenvolvimento integral da pessoa e a preparação 

desta para a inserção da cidadania. Então, no artigo 205 da Constituição 

(BRASIL, 2012, p. 117) encontramos,  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu prepara para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino será 
ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdada de 
condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino; IV – gratuidade do ensino 
público em estabelecimentos oficiais; 

Percebemos que cabe também a família colaborar na formação cidadã dos 

educandos, mas o que mais deve ser levado em conta aqui é a liberdade de 

aprender, que o artigo 206 nos explícita. A Constituição segue abarcando o tema 

da educação desde o artigo 205 até o artigo 214, perpassando por todos os 

níveis, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, ao Ensino Superior. 

Para as crianças, adolescentes e os jovens, a Constituição Federal em seu 

art. 227 elenca direitos fundamentais, tais como: o direito à dignidade, à 

educação, à saúde, ao lazer, à alimentação, à profissionalização, à cultura, ao 

respeito, à vida, à liberdade e à convivência familiar.  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
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à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 
2012, p. 124). 

Entendemos que a Constituição Federal visa uma formação humana, isto 

é, faz menção em seus artigos que os sujeitos se formem para exercerem a 

cidadania, para poder buscar melhores condições de vida, se tornar um ser 

crítico, e desenvolvedor da liberdade. O Lúdico entra aqui como uma atividade 

que se bem trabalhada, isto é, como à forma que sugerimos neste trabalho, cuja 

própria atividade lúdica promove conhecimento, estas contribuirão então para 

esta formação e desenvolvimento humano, fazendo assim com que o sujeito 

envolvido neste processo ao executá-las consiga aprender e desenvolver a 

cidadania e a liberdade, como mencionaremos mais a frente deste trabalho. 

Assim, a Constituição deu base para que surgissem mais leis que 

abordassem o tema da educação.  Como é o caso da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, mas o seu debate só ficou concluído em 1996. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional representa um marco na história da 

educação brasileira. A sua relevância não decorre só do contexto em que foi 

reelaborada – término do período da Ditadura e início do processo de 

redemocratização do país -, mas a sua reconstrução marca o contexto da 

formação cidadã como sugere a Constituição.  

Conforme estabelecido pela Constituição Brasileira, todos têm direito à 

educação básica, esses itens são reproduzidos na LDB (BRASIL, 1996, p. 2), em 

seu art. 4°, I, “ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que 

não tiveram acesso na idade própria”. Além, de obrigatória à educação básica 

todos devem ter o acesso e permanência a essa etapa de ensino.  

Como também o ensino deve ser de qualidade, conforme aborda o art. 3°, 

IX, “garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 1996, p. 2). Que possibilite o 

sucesso de todos no processo educativo. A LDB nos expressa uma ampla 

concepção sobre a educação, e projeta uma nova formação humana,  

Art. 1°. A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
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organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 
1996, p. 1). 

Tendo como compromisso principal à educação de preparar o indivíduo 

para o trabalho, conforme aborda no artigo I, inciso II, “A educação escolar deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996, p. 1). Como 

aborda a própria LDB (BRASIL, 1996, p. 9) em seu art. 22 e 27, onde estabelece 

a finalidade e os conteúdos da educação básica, como sendo: 

Art. 22°. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em seus 
estudos posteriores. Art. 27°. Os conteúdos curriculares da educação 
básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: I – a difusão de valores 
fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, 
de respeito ao bem comum e à ordem democrática; II – consideração 
das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; III 
– orientação para o trabalho; IV – promoção do desporto educacional e 
apoio às práticas desportivas não-formais. 

A LDB traz três eixos de discussões: a formação do educando, a cidadania 

e o trabalho, mais a frente neste trabalho estaremos discutindo sobre a 

importância do Lúdico para a formação humana, e consequentemente para a 

formação dos próprios educandos. 

A educação básica na LDB atual sofreu um alargamento no número de 

anos e etapas de escolarização. Passando a abranger a formação do indivíduo 

desde o zero ano de idade até o ensino médio, passando por três etapas 

consecutivas: educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio.  

Assim, temos a Educação Infantil, que passa a ser a primeira etapa da 

educação básica, tendo por finalidade, 

Art. 29°. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, têm por 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996, 
p.12). 

Quanto ao Ensino Fundamental, essa etapa da educação básica é definida 

como obrigatória como descrito na Constituição Brasileira, e reescrito na LDB 

(BRASIL, 1996, p. 2), em seu artigo 4° inciso I, já mencionado acima. Essa 
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educação obrigatória compete um compromisso por parte do Estado, da família e 

da sociedade.  

Art. 5°. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, 
e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo 
(BRASIL, 1996, p. 3).  

O Ensino Médio deve ter duração mínima de três anos, a sua função é a de 

fechar um ciclo de conhecimento e de formação como a última etapa da educação 

básica. De acordo com o art. 35° da LDB (BRASIL, 1996, p. 35) esse nível de 

ensino tem por finalidade, 

Art. 35°. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: I – a consolidação e o 
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos; II – a preparação básica 
para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 
de modo a ser capaz de se adaptar com a flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III – o 
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; IV – a compreensão dos fundamentos científicos-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 
prática no ensino de cada disciplina. 

Desse modo entendemos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional assim como a Constituição estabelece a educação básica como um 

direito de todos os cidadãos. Por isso, os docentes devem pensar em uma 

educação que colabore para que os sujeitos envolvidos, no caso, os educandos, 

se desenvolvam por um todo.  

O Lúdico pode corroborar com este desenvolvimento, uma vez que, ao ser 

utilizado como próprio produtor de conhecimento, contribui para que os alunos 

envolvidos no processo se humanizem. Porém, tais atividades perdem o seu foco 

ao serem trabalhadas pelo professor juntos aos seus alunos como uma atividade 

produtiva no interior das disciplinas escolares, ao realizarem as tarefas lúdicas. 

Pois, todo educador deve oportunizar aos seus educando possibilidades para que 

eles se desenvolvam por um todo, isto é, propor uma educação que colabore para 

o pleno desenvolvimento humano, e a sua humanização. Como forma de 
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oportunizar esta formação, o educador tem a possibilidade de utilizar-se do Lúdico 

para auxiliá-lo, porém não como parte das realizações das atividades para à 

explicação das disciplinas, mas em sua forma livre, que satisfaz o aluno a se 

envolver nesta atividade, o que faz também com que ele se desenvolva.  

Agora, trataremos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, como a 

LDB que possui como base a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ou ECA como é chamado, também tem seu ordenamento jurídico na 

regulamentação da lei constitucional no art. 227. Possui por finalidades, segundo 

Digiácomo e Digiácomo (2013, p. 6):  

Garantir que as crianças e adolescentes brasileiros, até então 
reconhecidos como meros objetos de intervenção da família e do Estado, 
passem a ser tratados como sujeitos; o desenvolvimento de uma nova 
política de atendimento à infância e juventude, informada pelos princípios 
constitucionais da descentralização político-administrativa (com a 
consequente municipalização das ações) e da participação da sociedade 
civil. 

O ECA (BRASIL, 2014, p. 13) define e conceitua de forma objetiva o que é 

criança e o que é adolescente, Art. 2. ―Considera-se criança, para os efeitos desta 

Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre 

doze e dezoito anos de idade.‖ O estatuto deixa de usar o termo ―menor‖, assim 

como aconteceu com a Constituição Federal em seu art. 227. Uma vez que o 

referido termo possui uma conotação pejorativa e discriminatória.  

Pois, as crianças e os adolescentes tornaram-se sujeitos de direitos 

fundamentais, cabendo a todos, família, comunidade inclusive o Poder Público, a 

respeitá-los e protegê-los, sendo esta uma tarefa articulada entre a família, 

sociedade ou comunidade o Poder Público. Segundo o ECA (BRASIL, 2014, p. 13 

e 14) em seu art. 3 e 4, temos: 

Art. 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 
de liberdade e de dignidade. 

Art. 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
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direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Quanto a educação, as disciplinas devem estar fundamentalmente 

relacionadas para o preparo do exercício da cidadania e para a qualificação do 

trabalho, através da aprendizagem e profissionalização. De acordo com o art. 53. 

do ECA (BRASIL, 2014, p. 39), “A criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo par o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho [...]”.  

O art. 58 do ECA (BRASIL, 2014, p. 41), assegura que, “No processo 

educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprio do 

contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de 

criação e o acesso às fontes de cultura”.  

O foco principal da discussão deste trabalho é o Lúdico, de como esta 

atividade faz-se relevante para a formação humana. Por isso, ao mencionarmos a 

citação acima, entendemos que tal atividade corroborará para que os direitos 

citados se concretizem, pois a atividade lúdica expressa esses valores – culturais, 

os artísticos e históricos -, uma vez que, sua realização encontra-se vinculada 

com a sociedade com a qual esta inserida, o que oportuniza a aquisição de 

valores deste contexto social, como também expressa valores relevante à 

formação desses sujeitos envolvidos nesta sociedade.   

O ECA também assegura às crianças e aos adolescentes o direito à 

cultura, ao esporte e ao lazer. No art. 16, inciso IV do Estatuto da Criança e 

Adolescente (BRASIL, 2014, p. 17), estabelece que crianças e adolescentes 

tenham à liberdade de “brincar, praticar esportes e divertir-se”. Já o art. 59 

garante que a infância e a juventude tenha acesso às práticas culturais, 

esportivas e de lazer e que elas devem ser garantidas pelos Municípios, Estados 

e a União.  

Art. 59. Os Municípios, com apoio do Estado e da União, estimularão e 
facilitarão a destinação de recursos e espaços para as programações 
culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude 
(BRASIL, 2014, p. 41). 
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Conforme aborda tanto a Constituição Federal de 1988 quanto o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, asseguram os mesmos direitos – à educação, às 

práticas culturais, esportivas e de lazer -, todos eles assegurado pela lei.  Por 

isso, as propostas para a aprendizagem destes – crianças e adolescentes – deve 

ser a que traga oportunidades para a sua plena formação humana, afinal estes 

direitos estão baseados na lei. O Lúdico pode ser uma destas aprendizagens, 

pois seu principal foco é a formação humana. Assim, se o educador souber usá-lo 

na educação, como mencionaremos mais a frente deste trabalho, conseguiremos 

assegurar o que a lei nos menciona: que os direitos das crianças e adolescentes 

sejam cumpridos, para que eles se tornem aptos a desenvolverem a sua vida 

cidadã. 

Seguimos agora com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, as DCNs, que são valores e princípios, isto é, normas curriculares 

obrigatórias (fixam conteúdos mínimos para a formação básica comum) que 

devem orientar a educação brasileira para a formação básica comum de todos os 

estudantes.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica (BRASIL, 2013, p. 4), ―São estas diretrizes que estabelecem a base 

nacional comum, responsável por orientar a organização, a articulação, o 

desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de 

ensino brasileiras‖.  

Assim, cabe aos estabelecimentos escolares, baseando-se na Constituição 

Federal e na LDB, a tarefa de elaboração de sua proposta curricular, este é o 

resultado de uma síntese entre o projeto pedagógico, as diretrizes e a 

contextualização da realidade de cada instituição. As Diretrizes se articulam com 

o art. 210 da Constituição Federal, que nos trazem a possibilidade de traçarmos 

diferentes caminhos para as propostas de ensino.  

O sentido adotado neste Parecer para as diretrizes esta formulado na 
Resolução CNE/CEB n°2/98, que delimita como conjunto de definições 
doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na 
Educação Básica (...) que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas 
de ensino, na organização, na articulação, no desenvolvimento e na 
avaliação de suas propostas pedagógicas (BRASIL, 2013, p.7). 
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O principal objetivo da educação é o de preparar as pessoas para uma 

atuação cidadã, por meio da educação. A formação que contempla o 

desenvolvimento das capacidades de resolução de problemas individuais, 

incluindo aqueles relacionados à sobrevivência, e das capacidades que 

possibilitem à atuação das pessoas em diferentes esferas da vida pública. A 

educação deve ser, então, de qualidade uma vez que deve proporcionar o pleno 

desenvolvimento da pessoa.  

A Educação Básica de qualidade é um direito assegurado pela 
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Um 
dos fundamentos do projeto de Nação que estamos construindo, a 
formação escolar é o alicerce indispensável e condição primeira para o 
exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos sociais, econômico, 
civis e políticos. A educação de proporcionar o desenvolvimento humano 
na sua plenitude, em condições, de liberdade, e dignidade, respeitando e 
valorizando as diferenças (BRASIL, 2013, p.4).  

Segundo as DCNs (2013), os princípios educacionais são orientados pela 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte, e o conhecimento científico. Deve haver uma troca de experiência entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. O processo didático deve se 

fundamentar num conhecimento que corroborem para esse conjunto de 

atividades. Assim, os conteúdos propostos para a Educação Básica deverão levar 

em conta os seguintes itens: 

Os conteúdos curriculares da Educação Básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes: I – a difusão de valores fundamentais ao interesse 
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e 
à ordem democrática; II – consideração das condições escolares dos 
estudantes em cada estabelecimento; III – orientação para o trabalho; IV 
– promoção do desporto educacional e apoio as práticas desportivas 
não-formais (BRASIL, 2013, p. 24). 

Para a Educação Infantil, as DCNs (2013) abordam que a aprendizagem 

pode ser estimulada a partir de brincadeiras e jogos orientados pelos profissionais 

da educação. Pois, estas atividades valorizam a aquisição da cultura, e da vida. 

Mas, desde que o docente saiba propor estas atividades, sendo encaminhado 

sobre escolha por todos os envolvidos, o professor entrará neste contexto como o 

mediador da atividade. Desta forma, o Lúdico contribuirá com a formação do 



30 

conhecimento infantil, como também auxiliará com a humanização dos sujeitos 

envolvidos neste processo.  

Para o nível do Ensino Fundamental, o trabalho deve ocorrer de forma 

interdisciplinar. O principal objetivo da escola com o apoio dos professores é fazer 

com que os educandos sintam a necessidade e o prazer de pesquisar e 

experimentar novas situações de aprendizagens, de forma coletiva ou individual. 

Com o Ensino Médio, a formação deve centrar na preparação básica para o 

trabalho e a cidadania, ou seja, o individuo deve se tornar apto para viver em 

sociedade e ser produtivo.  

Então, compreendemos que as DCNs, assim como a Constituição Federal, 

a LDB e o ECA, se preocupam com a formação do individuo para que o mesmo 

se torne capaz de conviver em sociedade, exercendo os seus deveres e direitos 

de cidadão. A educação tem essa função de contribuição da formação cidadã: a 

de preparar o educando para a vida e para o trabalho.  

 Para a Educação Infantil especificamente temos como lei, o Referencial 

Curricular para a Educação Infantil, sua elaboração teve como base também a 

Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Base para a Educação 

Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A Constituição de 1988 reconheceu o direito da criança pequena.  Com 

isso, a lei colocou as crianças como indivíduos de direitos. Já a LDB passou pela 

primeira vez a proclamar a Educação Infantil como um direito da criança e um 

dever do Estado de fornecê-las, as crianças e as suas famílias. Também a 

Educação Infantil passou a fazer parte da Educação Básica. 

A Educação Infantil passou então a ter uma função, a de educar e cuidar, 

ou seja, ganhou um cunho educativo deixando de ser apenas um local de zelo 

para que as mães pudessem trabalhar. A formulação de um documento 

específico para esta etapa de ensino é um avanço, como é o caso do Referencial 

Curricular para a Educação Infantil. 

O referido documento foi organizado em três volumes: Introdução, 

Formação pessoal e social e Conhecimento do Mundo. No primeiro volume, 

Introdução, destaca a diversidade cultural das crianças brasileiras. Encontramos 

também conceitos importantes, sendo eles: criança, educar, cuidar, brincar, 
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relações creche-família, professor da educação infantil, educar crianças com 

necessidades especiais, a instituição e projeto educativo. 

Os outros dois volumes, Formação pessoal e social e o Conhecimento de 

Mundo, o primeiro contempla respectivamente, os processos de construção da 

identidade e autonomia das crianças, já o segundo, contempla a música, o 

movimento, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e 

matemática.  

E, assim, como os demais documentos acima citados, o Referencial 

Curricular para a Educação Infantil,  

[...] constitui-se um conjunto de referencias e orientações pedagógicas 
que visam a contribuir com a implantação ou implementação de práticas 
educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições 
necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras 
(BRASIL, 1998, p, 13). 

O Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998) aborda que o 

educar na instituição de educação infantil, este deve ocorrer por meio das 

brincadeiras, que contenham situações pedagógicas, sendo orientadas por um 

adulto. “Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas [...]” (BRASIL, 1998, p. 23).  

Que é pelo brincar que a criança irá se desenvolver, conhecerá sua 

realidade, imaginará problemas e os solucionará. Enfim, o brincar contribui na 

formação das crianças, uma vez que: 

Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por 
elas mesmas, as crianças podem acionar seus pensamentos para a 
resolução de problemas que lhe são importantes e significativos. 
Propiciando a brincadeira, portanto, cria-se um espaço no qual as 
crianças podem experimentar o mundo e internalizar uma compreensão 
particular sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos 
conhecimentos (BRASIL, 1998, p. 28). 

Compreendemos que, será por meio do brincar, do jogar, das atividades 

lúdicas que a criança se desenvolverá, assimilará a realidade que o cerca, pois é 

o por meio do mundo de faz-de-contas, que demonstrará o que encontrou e 

entendeu em seu meio. Estes são um dos tipos de situações da qual a atividade 

lúdica corrobora com a aprendizagem e desenvolvimento infantil. Assim, nos 
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próximos tópicos deste trabalho estaremos tratando mais sobre este tema. O 

Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998) foca muito nessa questão, 

que a criança aprende por meio das atividades lúdicas, se socializa, se 

desenvolve. Que cabe ao professor ir mediando essas atividades, ou estimulando 

outras para os conteúdos e conceitos possam ser aprendidos. 

Em questões de documentos e leis específicas para a Educação Básica, 

todos os apresentados no texto acima, referem-se ao âmbito nacional. Para o 

Estado do Paraná, encontramos dois projetos que foram desenvolvidos na 

década de 90 – O Ciclo Básico de Alfabetização e as Escolas Cidadãs -, 

contamos ainda com o documento de caráter estadual, Currículos Básicos para a 

Escola do Paraná, aos quais mencionaremos a baixo.  

Como vimos às leis abordavam uma educação pública, para todos e com 

qualidade. Seguindo esses objetivos alguns projetos foram criados nos Estados, 

principalmente os que englobassem a alfabetização, já que no período dos anos 

90 muitos educadores debatiam sobre esse assunto. Afinal, muitas pessoas eram 

analfabetas, principalmente aquelas oriundas das camadas economicamente 

menos favorecidas pela sociedade.  

Dentre as propostas que buscavam resolver essa questão tivemos a da 

implantação do Ciclo Básico de Alfabetização, que começou em São Paulo, 

depois foi implantado no Estado do Paraná. O projeto consistia em um fluxo 

contínuo de dois anos onde os alunos tinham um acompanhamento quase que 

individual por parte dos professores. Assim, passariam os primeiros anos da 

educação sem repetência.  

Rosseto e Pavanelho (s/d) abordam que o Ciclo Básico de Alfabetização foi 

uma proposta de reorganização da escola fundamental. Cuja, a principal 

preocupação e a do tempo que o educando necessita para se alfabetizar, isto é, 

não se deve estabelecer datas ou períodos para que isso ocorra, uma que a 

alfabetização seria uma construção individual acontecendo de acordo com cada 

um. A construção de conhecimento e feita de acordo com o tempo de cada 

criança.  

 A ação da criança depende da maturação orgânica e das possibilidades 
que o meio lhe oferece: ela não poderá realizar uma ação para na qual 
não esteja fisicamente preparada, assim como não o fará, mesmo que 



33 

organicamente madura, se a organização do meio físico e social não a 
ensinar e/ou propiciar sua realização (PARANÁ, 2003, p. 20). 

Assim, o projeto começou primeiro em algumas escolas, passando a ser 

obrigatório, em 1991. Em 1993 foi reformulado, onde instituíram o Ciclo Básico de 

Alfabetização para os quatro anos das primeiras séries do Ensino Fundamental. 

Podemos resumir este projeto como um prolongamento do tempo de 

alfabetização, reunindo as duas ou as quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental num ―continuum‖ curricular único. Fizeram essa ampliação de dois 

para quatro anos, pois se preocuparam em respeitar o nível de desenvolvimento 

no qual se encontravam cada criança. 

O ciclo básico de alfabetização permite o progresso sistemático do aluno 
no domínio do conhecimento, eliminando a reprovação na 1°série, o qual 
resultaria num retorno ao ponto zero, desrespeitando os ganhos de 
aprendizagem que a criança alcançou (PARANÁ, 2003, p. 12). 

Percebemos que a preocupação do Ciclo Básico era mais instrumental, 

encontrava-se relacionado ao rendimento, cujo nível de conhecimento, aquisição 

da alfabetização deveriam acontecer no tempo certo, distanciando-se do processo 

proposto pela LDB.  

Outro projeto que entrou em vigor no Paraná nos anos 1990 foi o ―Paraná: 

Construindo a Escola Cidadã‖. A Educação Básica buscava dar ênfase a mão de 

obra qualificada para o mercado de trabalho. O principal objetivo desse projeto 

seria a formação “[...] de um individuo autônomo [...] para não ser dominado pelo 

discurso ou pela vontade do outro, [...], pois a autonomia produz diretamente a 

cidadania. O que importa é a formação do cidadão”. (PARANÁ, 1992, s/p).  

Nesse contexto baseando-se como exigia a própria Constituição Federal, a 

LDB, as DCNs, a educação buscava um ensino de qualidade, que colaborasse na 

construção da cidadania. 

Contamos também com o documento Currículos Básicos do Estado do 

Paraná. O referido documento traz orientações de como deve ser a educação, o 

ensino e conteúdos que devem ser trabalhados na educação básica do Estado do 

Paraná. 



34 

De acordo com o documento Currículos Básicos da Escola Pública do 

Estado do Paraná (2003, p.18), “O desenvolvimento é um processo integrado, 

que abrange todos os aspectos da vida humana (físico, emocional, cognitivo e 

social), no complexo, na qual diversas funções são formadas”.  

Segundo o documento acima mencionado, a atividade que mais se destaca 

na infância, com grande relevância para o desenvolvimento humano, é o jogo. Por 

isso, essa é uma atividade que deve ser levada a sério, pois mobiliza as 

atividades intelectuais e afetivas para a sua realização. Temos uma classificação 

dos jogos: os jogos com predomínio da fantasia infantil e os jogos com 

predomínio de regras. 

Assim, o jogo e as brincadeiras devem ser compreendidos como 

colaboradores no processo de humanização das crianças. “Observando-se uma 

criança, verifica-se, de fato, que ela utiliza determinado tempo de seu dia-a-dia 

para realizar atividades conhecidas como brincadeira ou jogo” (PARANÁ, 2003, 

p.24). O Currículo Básico se aproxima mais da lógica de jogo da qual estamos 

propondo neste trabalho, diferentemente da ênfase que é dada pelo projeto de 

Ciclo Básico, que trazia uma educação mais instrumental, com foco a 

alfabetização e no nível de conhecimento na idade certa. 

Então, após analisarmos todo esse contexto histórico, desde a formação da 

nova Constituição Federal, de 1988, logo depois do fim da Ditadura Militar, com o 

início do processo de redemocratização de nosso país, e a implantação de leis 

específicas para a educação, principalmente a Educação Básica.  

Compreendemos que a educação, ganhou um novo objetivo, o de corroborar com 

o processo da formação da cidadania, e a de preparar o educando para o 

mercado de trabalho. 

Percebemos que ao passarmos por todos os documentos analisados, 

desde a Constituição, até o Referencial Curricular para a Educação Infantil, 

traçam um único objetivo para a educação: a de promover a cidadania, de 

preparar para o trabalho e a vida.  

É um marco ver que todos os documentos tratam da Liberdade. E de como 

devemos promover uma formação cidadã para que o indivíduo se torne Livre, 

capaz de ser crítico, porém, isso não acontece. Uma vez que, os educandos são 



35 

―treinados‖ desde pequenos a seguirem às regras, sem questioná-las se existe a 

possibilidade de mudanças.  

Como exemplo, podemos citar aqui: quando o professor propõe um jogo 

para seus alunos, já dita às suas regras, não questiona aos educandos se existe 

a possibilidade delas serem mudadas, mais, do que isso, um jogo ao ser utilizado 

em sala de aula sempre vem com o intuito de promover um conteúdo de ensino, é 

apenas uma ferramenta que colabora o professor no processo de ensino e 

aprendizagem. Como vimos nos documentos analisados, o jogo vem com o 

objetivo de auxiliar no processo da aprendizagem, nada mais do que isso. Mas o 

seu foco principal, a promoção da Liberdade, essa é uma de suas principais 

características, é deixada de lado. 

Se realmente quisermos promover a Liberdade (que será tratada mais 

especificadamente no capítulo seguinte deste trabalho, como uma das principais 

características dos jogos) como preza a nossa Carta Magna, e os outros 

documentos analisados, basta promovermos o jogo que os educandos tenham a 

possibilidade de desenvolver a Liberdade. Devemos deixá-los se organizarem 

para pensarem naquilo que querem ou não fazer, como também deixa-los criar as 

suas próprias regras. O professor como mediador, vai organizando para que isso 

possa ocorrer. Se quisermos formar realmente pessoas críticas, livres para 

agirem perante a sociedade e a vida, basta os professores se utilizarem do jogo 

em sua mais pura essência. Afinal, o jogo é um atributo do homem, o acompanha 

desde seus princípios, forma e compõe a sociedade. 

No próximo capítulo apresentaremos o conceito de Lúdico, e menciona 

como que esta atividade tornou-se importante para o desenvolvimento do homem, 

sendo essencial para compor a vida e a própria sociedade. Abordamos também 

sobre o desenvolvimento histórico desta atividade, e sobre as diferenças dos tipos 

de jogos, o educativo e o livre.  
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3. O LÚDICO ENQUANTO ELEMENTO PARA A FORMAÇÃO HUMANA 

Neste capítulo tratamos sobre o conceito de Lúdico, de como esta atividade 

se faz relevante para o homem, tanto para o seu desenvolvimento como para a 

formação e desenvolvimento da sociedade humana. Destaca-se também como o 

jogo foi considerado no processo histórico da humanidade, em alguns momentos 

como algo improdutivo, em outros como uma atividade importante, principalmente 

para a formação e desenvolvimento infantil, para enfim ser compreendido no 

processo educativo. 

3.1. Conceito de Lúdico - características e categorias  

Definir o conceito de lúdico é algo um pouco difícil, uma vez que a sua 

definição supera o simples sinônimo do jogo, e as suas implicações extrapolam as 

demarcações do brincar. É uma atividade essencial da vida humana, por isso, faz-

se necessário a sua compreensão. Assim, delimitamos o nosso campo de 

conceituação, o Lúdico, principalmente nas atividades classificadas como jogos.  

Para tratarmos sobre o conceito do lúdico, e de suas características e 

categorias, usamos em nossa pesquisa os seguintes autores: Caillois (1990), 

Huizinga (2000) e Alonso (s/d), pois os três nos fornecem informações sobre o 

lúdico em seus trabalhos.   

Huizinga (2000) nos indica que o jogo é algo primário da vida humana, 

sendo tão essencial quanto o raciocínio (Homo sapiens) e a fabricação de objetos 

(Homo faber), aqui o homem é capaz de exercer outra função, a do Homo ludens, 

o homem lúdico, o homem que joga. Estes três elementos fazem parte das ações 

humanas, não se separam. Encontram-se presentes na base do surgimento e 

desenvolvimento das civilizações.  

O autor considera o jogo como “[...] uma função significante, isto é, encerra 

um determinado sentido. [...] Todo jogo significa alguma coisa [...]”, ou seja, só 

pode ser compreendido através do homem, não como algo biológico, mas como 

um fenômeno cultural e histórico. Por isso, é significante, por possui função social. 

[...] o jogo é mais do quem um fenômeno fisiológico ou um reflexo 
psicológico. Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou 
biológica. É uma função significante, isto é encerra um determinado 
sentido. [...] Todo jogo significa alguma coisa. [...] o simples fato de o 
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jogo encerrar um sentido implica a presença de um elemento não 
material em sua própria essência (HUIZINGA, 2000, p. 5). 

Para Huizinga (2000), a ludicidade seria uma ―essência‖ que é função de 

vida para todo ser humano, um elemento fundamental da criação da cultura e da 

civilização, não sendo possível defini-lo em termos: lógicos, biológicos ou 

estéticos. As diversas civilizações não conseguiram esta definição, pois, a palavra 

encontrada para exprimir a noção de jogo é diferente em algumas línguas, por 

isso, temos dificuldades para encontrar um termo que tenha o mesmo significado 

em todas as civilizações. 

Mas, o autor nos relata algumas características principais do jogo: a) é uma 

atividade voluntária - é considerada obrigação e necessidade quando exerce uma 

função cultural, como nos cultos ou ritos; b) é livre, ou seja, ele mesmo é 

Liberdade; c) não é vida cotidiana, acontece fora da realidade da vida ―real‖; d) 

absorve o jogador por completo, na sua mais profunda seriedade; e) é 

desinteressado; f) é uma atividade temporária (apresenta-se como um intervalo 

em nossa vida); g) possui uma finalidade; h) possui função vital para o indivíduo, 

para a sociedade, pois conta com uma significação de função social; i) acontece 

de forma isolada (com limites de tempo e espaço) e em campo delimitado; j) fixa-

se como um fenômeno cultural; k) acontece em ―lugar sagrado‖ dedicado a uma 

prática especial; l) cria ordem e tem tensão; m) possuem suas próprias regras, 

estas determinam o que vale ou não vale no ―lugar sagrado‖.  

Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, 
poderíamos considera-lo 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. Promove a formação de 
grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a 
sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de 
disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 2000, p.13 e 14). 

Já Caillois (1990) nos relata que as atividades lúdicas são geradas no 

―seio‖ da cultura, a qual medeia ativamente à relação entre os seres humanos e a 

sociedade. Ele defende que os jogos sempre estiveram margeando a organização 

da sociedade.  
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Define o jogo como sendo uma construção de sistemas de relações sociais 

que estariam presentes em qualquer atividade considerada como lúdica. O autor 

sintetiza os elementos essenciais encontrados nestas atividades: a) é livre, o 

jogador não pode ser obrigado a participar, pois ela perderia o seu lado lúdico e a 

diversão envolvida; b) delimitada, onde o jogador será limitado a um determinado 

espaço; c) incerta, onde não se consegue prevê o resultado final; d) improdutiva, 

não apresenta rendimento algum, salvo os jogos de azar (lucros ou perdas); e) 

regulamentada, sujeitas as regras estabelecidas dentro da realidade do jogo, elas 

regulamentam o que pode ou não pode, e por fim; f) é uma atividade fictícia, o 

jogador tem a livre escolha de criação, uma vez que o jogo encontra-se afastado 

da vida real, a liberdade de escolhas, sem correr riscos. 

1. – livre: uma vez que, se o jogador fosse a ela obrigado, o jogo 
perderia de imediato a sua natureza de diversão atraente e 
alegre; 

2. – delimitada: circunscrita a limites de espaço e de tempo, rigorosa 
e previamente estabelecidos; 

3. – incerta: já que o seu desenrolar não pode ser determinado nem 
o resultado obtido previamente, e já que é obrigatoriamente 
deixa à iniciativa do jogador certa liberdade na necessidade de 
inventar; 

4. – improdutiva: porque não gera nem bens, nem riqueza nem 
elementos novos de espécie alguma; salvo alteração de 
propriedade no interior do círculo dos jogadores, conduz a uma 
situação idêntica à do início da partida; 

5. – regulamentada: sujeita a convenções que suspendem as leis 
normais e que instauram momentaneamente uma legislação 
nova, a única que conta; 

6. – fictícia: acompanhada de uma consciência específica de uma 
realidade outra, ou de fraca irrealidade em relação à vida normal 
(CAILLOIS, 1990, p. 29 e 30). 

Aprofundando a compreensão sobre o jogo, o autor os divide em quatro 

categorias fundamentais, interculturais de uma civilização, cujo critério 

classificatório decorre das sensações e experiências que nos proporciona, são 

eles: agôn (jogos de competição), alea (jogos de sorte), mimicry (jogos de 

simulação) e ilínx (jogos de vertigem). 

Na categoria agôn entra todos os jogos onde existe confronto entre 

antagonistas do qual sempre sairá um vencedor. Aqui cada jogador parte com 

uma mesma condição de igualdade (condição formal), sendo confrontado aos 

outros com respeito a uma qualidade definida (velocidade, força e raciocínio). 
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Neste tipo de jogo o que conta no final e o reconhecimento da superioridade do 

jogador em cima dos seus adversários. Como exemplos de jogos o autor cita as 

corridas esportivas, os jogos de xadrez, o boxer. 

Há todo um grupo de jogos que aparece sob a forma de competição, ou 
seja, como um combate em que a igualdade de oportunidades é 
igualmente criada artificialmente para que os adversários se defrontem 
em condições ideais, susceptíveis de dar valor preciso e incontestável ao 
triunfo do vencedor. Trata-se sempre de uma rivalidade que se baseia 
numa única qualidade (rapidez, resistência, vigor, memória, habilidade, 
engenho, etc.), exercendo-se em limites definidos e sem nenhum auxiliar 
exterior, de tal forma que o vencedor apareça como sendo o melhor, 
numa determinada categoria de proezas (CAILLOIS, 1990, p. 33 e 34). 

Os jogos que têm como fundamento a alea não dependem em nada do 

jogador. Aqui a diferença da capacidade entre os jogadores não pode nada contra 

a sorte do destino, fazendo com que o resultado apareça com um soberano 

mérito. Como exemplo de jogos tem a própria alea (jogos de dados em latim). 

[...] todos os jogos baseados, em clara oposição ao agôn, numa decisão 
que não depende do jogador, e na qual ele não poderia ter a menor das 
participações, e em consequentemente, se trata mais de vencer o 
destino do que um adversário. Melhor dizendo, o destino é o único 
artífice da vitória e esta, em caso de rivalidade, significa apenas que o 
vencedor foi mais bafejado pela sorte do que vencido (CAILLOIS, 1990, 
p. 36 e 37). 

Já os jogos onde inventamos outra realidade chama-se mimicry, ou seja, 

simulação. Aqui todos os aspectos do jogo se faz presente (liberdade, convenção, 

suspensão do real, espaço e tempo delimitados). Trata-se de uma simulação da 

realidade em uma segunda realidade que encontramos toda vez que o sujeito 

―joga‖ - representa um personagem (a criança imita o adulto, o adulto que se faz 

passar por outro no carnaval, um ator representando um personagem). O 

importante dessa categoria nos relata o autor é que ocorre a separação entre 

duas esferas de realidade e a possível indistinção temporária entre elas. 

A mimicry é invenção incessante. A regra do jogo é única: consiste para 
o autor em fascinar o espectador, evitando que uma falha sua conduza 
aquele a recusar a ilusão: para o espectador consiste em se entregar á 
ilusão se recusar a mínima decoração, máscara, artifício nos quais é 
convidado a crer, por um tempo determinado, como um real mais real do 
que real (CAILLOIS, 1990, p. 43). 
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E a última categoria, chamada de ilínx, conta com característica 

predominante um transe que separa a consciência da realidade através de um 

espasmo, uma instabilidade e falta de controle brusca e soberana. Podendo esta 

perturbação ser tanto psíquica quanto orgânica. Ela já se fazia presenta na dança, 

porém, o autor nos relata que só com a era industrial que a vertigem tornou-se 

uma categoria de jogo. Como exemplos, temos: prazer em andar em alta 

velocidade em um carro, prazer em brinquedos que encontramos nos parques de 

diversão (montanha russa, por exemplo). 

Um último tipo de jogos associa aqueles que assentam na busca da 
vertigem e que consistem numa tentativa de destruir, por um instante, a 
estabilidade da percepção e infligir à consciência lúcida uma espécie de 
voluptuoso pânico (CAILLOIS, 1990, p. 43). 

O autor dividiu os jogos em dois segmentos: características e graus de 

disciplina. Como características, apresentou quatro categorias: jogos de 

competição, jogos de sorte, jogos de simulação e jogos de vertigem, estas não 

são exclusivas, ou seja, podem aparecer combinadas entre elas.  

Quanto às categorias, elas são praticadas em dois graus de disciplina: o 

primeiro chamado de Paídia, (termo originado na Grécia antiga em referência a 

educação do membro ideal da polis) seria a abordagem do jogo como uma 

brincadeira divertida e prazerosa. Aqui temos um comportamento espontâneo que 

da vazão à natureza do ser, como exemplo, a infância. O segundo, chamado de 

Ludus, seria o modo burocratizado do jogo, com uma convenção com regras e 

limites a serem respeitados, algo disciplinar e ordenado. 

Assim, encontramos em ambos os autores ideias que corroboram, pois 

consideram que o jogo é, acima de tudo, prazer, sendo também uma atividade 

séria em que o fingimento e a ilusão, têm uma relevância considerável. O jogo é 

uma realidade que vivemos em nossas sociedades, essencial para o homem, 

favorecendo a interação social em diversos pontos.  O seu conceito é muito 

abrangente nas diversas sociedades, por isso, temos dificuldades para delimitá-lo, 

mas entendemos que é algo que se encontra presente na vida de todos. 

O jogar para o homem é uma condição necessária não só para o seu 

desenvolvimento físico, mas também para o seu desenvolvimento cognitivo e 
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social.  Pois, o jogo foi um dos principais elementos para a formação social 

humana (formação dos povos), uma vez que transmite valores morais e culturais. 

Visto que, é por meio do jogar que o ser humano consegue desenvolver os 

principais aspectos que necessita para desenvolver suas principais habilidades: 

as sociais, de comunicação, a liberdade, as tomadas de decisões, a formação de 

seus pensamentos criativos e as suas iniciativas. É uma atividade tão antiga ao 

homem, e uma característica que o mesmo possui em comum com os animais, 

[...] nos propone obtener una imagen del hombre mediante la 
comparación de la conducta animal con la del ser humano. Una 
comparación de esta índole requiere un denominador común a ambos 
modos de conducta y este denominador es el juego (ALONSO, s/d, p. 
73).  

Porém, ao longo de sua existência o ser humano irá usar o jogo como uma 

atividade que lhe permitir atender as suas necessidades, já que é pelo jogo que o 

homem desenvolve suas atividades humanas. Sendo uma de suas principais 

características, a Liberdade. É ela que coordena e estimula o desenrolar do jogo. 

En la actitud, representada por el alejamiento de las metas instintivas, 
actitud de la que respondemos todos en común, se abre el camino 
humano: el camino de la cultura a través de formas lúdicas. El paseo por 
las formas y los comienzos del juego, muestra que el juego es el 
elemento vital, de creación espiritual. La vida bella de donde que han 
surgido las grandes obras de la humanidad, requieren el margen de la 
libertad, donde se desarrolla el juego (ALONSO, s/d, p. 74). 

 Segundo Alonso (s/d) não é possível buscar sua definição, nem de forma 

lógica, ou biológica. Só, nos é possível compreender que o jogo é uma atividade 

vital ao homem. Que por meio dele a vida humana se desenvolve, tanto de forma 

do crescimento do indivíduo, como na constituição da formação da sociedade. 

Sendo assim, podemos entender que o jogo é um elemento de extrema 

relevância para a formação humana (de forma física, cognitiva e social), como 

também da própria sociedade. Dentro da formação das habilidades dos seres 

humanos, encontramos a Liberdade, que dará a construção e formação do próprio 

jogo. 
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3.2. O Lúdico na história  

O lúdico é uma atividade que permeia a vida humana desde os primórdios 

da civilização, sendo um dos alicerces da sociedade, pois oferece condições para 

as relações sociais e as práticas coletivas humanas, estabelecendo um elo sobre 

a vida. Se protagonizando na história como um importante processo das 

reproduções sociais, projetando a cultura de uma sociedade. 

Por fazer parte da composição da formação das sociedades humanas 

devemos buscar compreender como o conceito sobre o jogo ser fez no 

transcorrer da história, uma vez que por ter feito parte da construção humana ele 

sofreu mudanças no transcorrer do tempo. 

Na Grécia Antiga, Aristóteles (1991) em sua obra Ética a Nicômaco 

abordou sobre o tema do jogo em suas discussões. Considerou-o como sendo 

uma atividade ―não séria‖ e infantil. A sua funcionalidade não passaria de uma 

forma de entretenimento, de relaxamento, se contrapondo com o trabalho. Sua 

utilidade estaria no descanso da mente para que o homem pudesse realizar uma 

nova jornada de trabalho. Isto é, o jogo não seria mais do que uma forma de 

descontração para que o homem pudesse se encontrar apto para mais uma 

jornada de serviço. 

A felicidade não reside, por conseguinte, na recreação; e seria mesmo 
estranho que a recreação fosse o fim, e um homem devesse passar 
trabalhos e suportar agruras durante a vida inteira simplesmente para 
divertir-se. Porque, numa palavra, tudo que escolhemos, escolhemo-lo 
com a mira em outra coisa — salvo a felicidade, que é um fim em si. Ora, 
esforçar-se e trabalhar com vistas na recreação parecem coisa tola e 
absolutamente infantil. Mas divertir-nos a fim de poder esforçarmos, 
como se expressa Anacársis, parece certo; porque o divertimento é uma 
espécie de relaxação, e necessitamos de relaxação porque não 
podemos trabalhar constantemente. A relaxação, por conseguinte, não é 
um fim, pois nós a cultivamos com vistas na atividade (ARISTÓTELES, 
1991, p.232). 

Já na Idade Média no século XIII encontramos as discussões de Tomás de 

Aquino, que introduziu o conceito do jogo no pensamento cristão.  O referido autor 

(s/d) comentou o tema em sua obra Comentário à Ética a Nicômaco, lá ele fez 

alguns comentários sobre a obra de Aristóteles. Reconheceu que o prazer vindo 

do jogo (o divertimento, as recreações) era um repouso necessário para o 

trabalho intelectual, um descanso para a alma. Por isso, se fazia necessário 
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praticá-lo, mas com moderação. Deveríamos, também, ser prudentes ao buscar 

algum tipo de jogo, pois dependendo do que escolhêssemos nos poderiam fazer 

pecar ou causar danos à nossa alma. 

[Pode haver vício e virtude na brincadeira]. Quanto a isto, deve-se 
considerar em primeiro lugar que acerca daquilo que é mau segundo se, 
e não pode ter razão de bem, não há virtude e vício, conforme já foi 
explicado. Se, portanto, a brincadeira nenhum bem pode ter, não haverá 
acerca da brincadeira virtude alguma. Ora, a brincadeira tem alguma 
razão de bem, na medida em que é útil à vida humana. Assim como o 
homem necessita repousar dos trabalhos corporais [deles] desistindo 
algumas vezes, assim também a alma do homem necessita algumas 
vezes repousar da tensão da alma exigida pelas coisas sérias, o que, de 
fato, se faz pela brincadeira. Assim, possuindo a brincadeira razão de 
bem útil, por consequência na brincadeira pode haver algum colóquio 
mutuamente conveniente aos homens, de tal maneira que o homem diga 
e ouça as coisas que convêm_, do modo que convém. Ora, onde quer 
que haja diferença entre coisas que convém fazer e coisas que não 
convém fazer, ali não somente haverá termo médio, mas também 
superabundância e defeito [em relação ao] termo médio. De onde que 
acerca da brincadeira existe um termo médio da virtude e extremos 
[correspondentes] (AQUINO, s/d, Livro VI, 1, p.295). 

Os dois autores acima referidos – Aristóteles e Tomás de Aquino – 

consideraram o jogo como uma atividade oposta à seriedade, pois o mesmo 

serviria apenas como um local de repouso das atividades sérias realizadas pelo 

homem, ou seja, do seu trabalho. Mas, se fosse jogado com moderação traria 

alguns benefícios para o homem e a sociedade, “[...] uma virtude que tem os 

jogos por objeto e que os jogos desenvolvem, é a eutrapelia, e a urbanidade ou o 

bom humor, e essa virtude é necessária em sociedade” (DUFLO, 1999, p.20). 

Mas, para que o jogo se tornasse relevante precisaríamos de mudanças. 

Assim, de acordo com Duflo (1999) elas ocorreriam no século XVIII, onde a 

criança e o seu mundo se tornariam valorizados. A discussão sobre o jogo passou 

a ser reconsiderada, visto que seria útil para a educação das crianças. 

Podemos resumir as causas desse reduzido interesse filosófico em 
poucas palavras: o jogo era concebido como uma atividade pueril. Para 
que merecesse tornar-se notável, duas vias eram possíveis, ambas 
tomadas. Era necessário que a crianças se tornasse interessante e, com 
ela, suas atividades, ou que o jogo adquirisse outro estatuto que não o 
relegasse mais à categoria de uma atividade menor, mas lhe desse um 
espaço no coração do ser humano. Sem dúvida, a primeira figura, de 
certa forma, prepara a segunda. Ambas, em todo caso, requerem uma 
mudança antropológica.  [...] no momento em que a educação assume 
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um lugar maior para a preparação do homem à humanidade, o lugar do 
jogo deve ser reconsiderado (DUFLO, 1999, p.53). 

Então, Rousseau (1995), no século XVIII demostrou como essas 

transformações começavam a ocorrer. Ele passou a se preocupar com a infância 

e com as especificidades que entramos nessa etapa da vida. Essas não deveriam 

só ser reconhecidas como também compreendidas, mas não como uma etapa 

que precede a vida adulta, mas sim, como um período que possui necessidades e 

características próprias. 

Na sua obra Emílio ou da educação (1995), ele trata dessas 

especificidades, e de como a criança deveria ser educada, de uma forma natural. 

E que os jogos, as brincadeiras, enfim as atividades lúdicas corroborariam para 

essa educação. O jogo deixou de ser apenas uma simples brincadeira, ganhou 

uma função educativa para auxiliar na educação e no desenvolvimento dos 

pequenos.  

Em tudo o que está ao alcance da infância, ela julga, raciocina, prevê 
[...]. Trata-se de agi, de correr, de pular, de sacudir alguma coisa, de 
carregar pesos, de calcular distancias, de inventar jogos, de ganhar 
prêmios? dir-se-á que a natureza está às suas ordens a tal ponto ela 
sabe dobrar as coisas à sua vontade (ROUSSEAU, 1995, p. 169). 

Seu trabalho se voltou para as atividades lúdicas (brinquedos, jogo e 

recreação). Esses se baseavam nos sentidos e auxiliavam no desenvolvimento 

corporal, “Há um exercício puramente natural e mecânico que serve para tornar o 

corpo robusto, sem de modo algum apelar para o julgamento: nadar, correr, pular, 

chicotear um pião, jogar pedras” (ROUSSEAU, 1995, p.130). Para ele a criança 

deveria ser livre para brincar, para se divertir, pois aprenderia através de suas 

experiências. “Tratai de ensinar à criança tudo o que é útil a sua idade e vereis 

que todo seu tempo estará mais do que cheio‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 191). 

Outro autor que abordou sobre o tema no século XVIII foi Kant.  Segundo 

Kant (2009) o jogo preencheria o vazio da existência humana, seria o vazio para 

esquecermos o tempo e obtermos prazer com esse esquecimento. Reconheceu 

que o homem quando joga não o faz por si, mas que ele era movido por sua 

natureza, e ela promoveria a vida, para que o homem se tornasse inteiro. Para o 
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autor o jogo teria por finalidade a manutenção da vida contra o nosso próprio 

esgotamento. 

Por que o jogo (principalmente por dinheiro) é tão atraente e por que, 
quando não se volta em demasia para os próprios interesses, é a melhor 
distração e descanso após um longo esforço do pensamento, já que não 
fazer nada só lentamente proporciona descanso? Porque ele é o estado 
em que temor e esperança incessantemente se alternam. Depois dele, o 
jantar é saboroso e também melhor a digestão. – Por que espetáculos 
teatrais (tragédia ou comédia) são tão cativantes? Porque em todos eles 
há certas dificuldades – inquietação e hesitação em meio à esperança e 
alegria – e assim o jogo de afecções contrárias é, ao término da peça, 
estímulo à vida do espectador, pois o comoveu interiormente (KANT, 
2009, p.129). 

A própria atividade lúdica para Kant (2005) possibilitaria uma vivência 

sobre dois aspectos: o subjetivo, através da imaginação e o objetivo, por meio da 

realidade. Existiria neste processo uma comunicabilidade estética livre, realizada 

através do ato lúdico. A imaginação representaria a natureza estética do 

individuo, esta se moveria de forma interna, por meio dos sentimentos estéticos. 

Assim, a imaginação nos produziria imagens através da receptividade das 

sensações das coisas do mundo exterior, essa daria suporte à imagem e a 

sustentaria. 

 Esse ato de criação o autor chamou de imaginação lúdica, onde o 

individuo teria como opção de criar de uma forma livre através do seu 

entendimento. No meio desse ato livre se encontraria a liberdade do sentimento 

do prazer, da imaginação, e elas seriam comunicáveis. Pois, o sentimento do 

prazer para ele era comunicável, comunicação estética – principal suporte para o 

desenvolvimento da imaginação lúdica.  

[...] é a universal capacidade de comunicação do estado de ânimo na 
representação dada que, como condição subjetiva do juízo de gosto 
[também denominado de juízo estético], tem de jazer como fundamento 
do mesmo e ter como consequência o prazer no objeto (KANT, 2005, p. 
61). 

Chegamos ao século XIX, aqui Froebel seria fortemente influenciado por 

Pestalozzi e seus ideais sobre a educação. Froebel (1912) acreditou na perfeição 

dos pequenos como também em sua liberdade de expressão por meio de sua 
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natureza infantil, feitas através do lúdico. As atividades eram de forma livres e 

espontâneas, para se garantir o pleno desenvolvimento humano. “Brincar é a fase 

mais importante da infância – do desenvolvimento humano neste período” 

(FROBEL, 1912, p. 54). 

Relacionou o jogo como sendo o principal estimulador para o 

autoconhecimento com liberdade. A atividade de jogar seria o mediador no 

processo do autoconhecimento por meio do exercício de exteriorização e 

internalização da essência divina presente em cada criança, levando-a a aceitar a 

―unidade vital‖, “[...] a brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem 

neste estágio e, ao mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo – da 

vida natural interna no homem e de todas as coisas” (FROEBEL, 1912, p. 55). 

Destacou ainda em sua obra Pedagogia dos Jardins de Infância (1917) que 

ajudaria a desenvolver as características humanas nas crianças, ensinado os 

meninos e as meninas a exercerem os seus papéis na sociedade,  

Muitas características humanas desenvolvem-se na criança pela sua 
brincadeira com a boneca, porque em razão disso sua própria Natureza 
se tornará, em certo tempo, objetiva e daí reconhecível para a criança e 
para os pensativos e observadores pais e babás. Daí se tornar visível 
mais tarde, através da e pela diferença espiritual, a diferença de vocação 
e vida entre o menino e a menina. O menino deslumbra-se com o brincar 
com a esfera e o cubo como coisas separadas e opostas, enquanto a 
menina ao contrário desde cedo se deslumbra com a boneca, o que 
intimamente une em si os opostos da esfera e do cubo. O significado 
interno deste fato é que o menino pressente cedo e sente seu destino – 
comandar a e penetrar na Natureza externa – e a menina antecipa e 
sente seu destino – cuidar da Natureza e da vida. Isso aparece um 
pouco mais tarde. Assim como a união do esférico e do angular é, 
especialmente para a garota, uma boneca, uma criança de brincadeira, 
da mesma forma a régua da mãe, ou a bengala do pai é, para o garoto, 
um cavalo, um cavalinho de pau. O último expressa o destino masculino 
do garoto, aquele de dominar a vida; o primeiro expressa o destino 
feminino da menina, de cuidar da vida (FROEBEL, 1917, p. 93). 

Já no século XX na antiga União Soviética nos surgiu uma escola de 

psicologia que estudou o desenvolvimento infantil, entre os seus principais 

estudiosos encontramos, Vigotski e Leontiev. 

Vigotski (1991) desenvolveu uma corrente na psicologia que estudou o 

desenvolvimento humano e, como parte de seu estudo analisou o papel do jogo 

na educação e no desenvolvimento das crianças. Segundo Vigotski (1991), a 

brincadeira e o jogo na educação seria a principal atividade no período da 
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infância. Considerou a brincadeira como uma ação imaginária elaborada pela 

criança á medida que ela entra em contato com o meio social. Conforme fossem 

brincando ocorreriam mudanças no desenvolvimento infantil, de acordo com as 

suas necessidades. E essas mudanças possibilitariam novas atuações frente ao 

mundo real. 

Para ele a brincadeira era a principal atividade da criança, por meio dela 

conseguiria realizar ações que se encontravam além de sua idade. Essa ação lhe 

permitiria agir no mundo tentando entendê-lo. Uma vez que, ao brincar a criança 

reproduziria imitações das reais situações do mundo que vivia. A imaginação 

possibilitaria essa atividade, de forma consciente e necessária para a criança agir 

sobre esse ―mundo‖,  

[...] quando surgem os desejos que não podem ser imediatamente 
satisfeitos ou esquecidos [...] para a satisfação imediata desses desejos, 
o comportamento da criança muda. Para resolver essa tensão, a criança 
[...] envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os desejos não 
realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que chamamos de 
brinquedo; A imaginação é um processo psicológico novo para a criança: 
representa uma forma especificamente humana de atividade consciente 
(VIGOTSKI, 1991, p. 62). 

Leontiev (2001) se apoiou nos estudos de Vigotski. O autor considerou a 

brincadeira como sendo uma atividade objetiva da criança, onde ela encontraria 

condições para se apropriar das relações que estão a sua volta, e isso 

possibilitaria a sua humanização. Por meio do brincar a criança se apropriaria do 

mundo real dos seres humanos, lá ela se encontraria apta a exercer as mesmas 

funções realizadas pelos adultos. A imaginação e a fantasia seriam os 

componentes essenciais para isso.  

Finalmente, há a imagem do objeto da ação, mas não há nada de 
fantástico nela; a criança imagina o cavalo de forma muito adequada. 
Portanto, nas premissas psicológicas do jogo não há elementos 
fantásticos. Há uma real, uma operação real e imagens reais de objetos 
reais, mas a criança apesar de tudo age com a vara como se fosse um 
cavalo, e isto indica que há algo imaginário no jogo como um todo, que é 
a situação imaginária. Em outras palavras, a estrutura da atividade lúdica 
é tal que ocasiona o surgimento de uma situação lúdica imaginária 
(LEONTIEV et al, 2001, 127). 
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No século XX ainda contamos com a contribuição de Piaget, e os seus 

ideais acerca do jogo contribuíram para a educação. Segundo Piaget (1978) o 

jogo era essencial na vida das crianças, pois através dele os pequenos se 

apropriariam daquilo que perceberam em sua realidade. Conforme fosse se 

socializando iria adquirindo regras ou a sua imaginação simbólica se adaptaria de 

acordo com as suas necessidades sobre a sua realidade. Reconheceu a 

existência de cinco estágios progressivos, sendo eles: sensório motor, jogos 

simbólicos, pré-operatório concreto e operatório formal. Dentro dessas etapas 

definiu três grandes tipos de estruturas mentais que surgiriam com a evolução do 

brincar: o símbolo, o exercício e a regra. 

Considerou que é pelo jogo que a criança conseguiria sair de uma fase 

egocêntrica para chegar a sua socialização. Com o tempo o jogo se transformaria 

na própria necessidade jogar, de se relacionar com os outros, isso proporcionaria 

a realização de regras mais comuns.  Assim, o jogar possibilitaria a convivência 

social.  

Encontramos ainda no século XX com mais dois autores, Huizinga e 

Caillois. Segundo Huizinga (2000) os jogos seriam essenciais para o 

desenvolvimento humano, sendo esse um elemento primário em nossas vidas. 

Para ele o lúdico seria a promoção da vida humana e um dos elementos que 

constituíram e desenvolveram as sociedades humanas. 

Já segundo Caillois (1990) o jogo seria uma realidade com a qual o homem 

conviveu nas sociedades. Considerou-o como um elemento essencial para o 

desenvolvimento e crescimento das crianças, uma vez que proporcionaria uma 

aquisição de autonomia necessária para à vida adulta. 

A compreensão do processo histórico do jogo se faz relevante, pois, nos 

possibilitou um maior entendimento e compreensão de sua notoriedade ao longo 

da história humana, e entendemos que se faz necessário conhecer tais 

mudanças, uma vez que assim como a sociedade humana sofreu transformações 

elas também ocorreram com o jogo. Afinal, esse é um elemento constituinte do 

homem, de sua história e da formação de suas sociedades.  
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3.3. Relações do lúdico com o processo educativo  

Ao longo dos processos civilizatórios, o jogo sempre se fez presente nas 

relações humanas, sendo sobre formas de rituais, mitos, trabalho, festividades ou 

divertimento. O lúdico é essencial para à vida humana, podendo ser considerado 

como um ato satisfatório, espontâneo e funcional. É através desta atividade tão 

comum – o jogo – que relataramos a sua relevância para o ser humano e seu 

desenvolvimento, visto que esta é uma atividade que marca a vida do homem 

desde os primórdios da civilização.  

Podemos considerar o jogo como uma das formas mais simples de 

ocupação. Huizinga (2000) assim como Caillois (1990) acreditam que o lúdico 

sempre esteve presente na vida do homem. Relatam que o jogo é um elemento 

essencial do homem, reflete sua cultura.  

Por isso, passa a ter função social, pois é uma manifestação específica da 

sociedade, podemos considerá-lo como parte da história de uma comunidade. 

Devemos entender o jogo um fenômeno histórico, que valoriza a existência 

humana como um ser cultural e social. “[...] desde que nascem e por toda a vida, 

os homens desenvolvem suas capacidades ao apropriarem-se das experiências 

sociais objetivadas na cultura” (ARAÚJO et al, s/d, p.113 e 114). 

A presença do jogo nas relações humanas colabora para a formação das 

sociedades, reflete a cultura e consequentemente estabelece assim uma função 

social e histórica. Para compreendê-lo enquanto produto de determinada 

sociedade é necessário:  

O início de uma elaboração crítica é a consciência daquilo que somos 
realmente, isto é, um ―conhece-te a ti mesmo‖ como produto do processo 
histórico ate hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de 
traços recebidos [...] (GRAMSCI, 1999). 

O destaque deste trabalho para o lúdico indica a crítica aos processos de 

produção dos jogos na sociedade como um todo no contexto escolar. 

Compreendemos que tal elemento possibilita ação política, senso crítico, 

liberdade, escolhas, autonomia e outros valores fundamentais, consequentemente 

não deve ser pensado somente como uma atividade qualquer, realizada sem 

possibilidade de escolhas ou de iniciativas por parte daqueles que a executa, mas 
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como elaboração crítica e consciente do sujeito que a produz. Tais questões 

serão tratadas mais a frente neste trabalho. Por hora, destacamos que os jogos 

são essenciais para o desenvolvimento humano, para Huizinga (2000, p. 5) “O 

jogo [...] pressupõe sempre a sociedade humana”. É uma das atividades 

produzidas pelos homens, o elemento lúdico faz parte da vida humana. Porém, é 

na infância que a criança mais se desenvolve (pessoal e socialmente) com esta 

atividade. São aptidões necessárias para à vida adulta, ou seja, jogar é algo sério.  

Vigotski (1991) vê a brincadeira como uma situação imaginária, elaborada 

pela criança na medida em que ela entra em contato com o meio social. Conforme 

a brincadeira ocorre, percebemos o surgimento de novas mudanças relacionadas 

ao desenvolvimento infantil de acordo com as suas necessidades, aqui surgem 

novas possibilidades de atuação frente ao mundo real. 

Para ele o ato de brincar abarca dois elementos relevantes: a imaginação e 

as regras. Nos jogos de papéis predomina-se basicamente a imaginação, as 

regras neste tipo de jogo são implícitas. Já nos jogos de regras, elas se fazem 

explícitas, ou seja, conforme a criança vai crescendo as regras vão mudando. 

3.3.1. Os jogos na formação da criança – regras e imaginação 

Nos jogos de papéis o imaginário preenche a necessidade de acordo com 

a idade da criança. Lá o seu desejo dos quais muitas vezes não foi possível 

acontecer se realiza, pois a criança ―cria‖ um mundo de faz-de-conta, no 

imaginário todos os ―seus desejos‖ podem ser realizados. Este mundo pode ser 

chamado de brincadeira, para o autor a imaginação é uma atividade consciente, 

necessária para a brincadeira.  

[...] quando surgem os desejos que não podem ser imediatamente 
satisfeitos ou esquecidos [...] para a satisfação imediata desses desejos, 
o comportamento da criança muda. Para resolver essa tensão, a criança 
[...] envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os desejos não 
realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que chamamos de 
brinquedo; A imaginação é um processo psicológico novo para a criança: 
representa uma forma especificamente humana de atividade consciente 
(VIGOTSKI, 1991, p. 62). 

O jogo como atividade da criança também é destacado por Huizinga (2000, 

p. 14): 
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[...] sabemos que as exibições das crianças mostram, desde a mais tenra 
infância, um alto grau de imaginação. A criança representa alguma coisa 
diferente, ou mais bela, ou mais nobre, ou mais perigosa do que 
habitualmente é. Finge ser príncipe, um papai, uma bruxa malvada ou 
um tigre. A criança fica literalmente ―transportada‖ de prazer, superando-
se a si mesma a tal ponto que quase chega a acreditar que realmente é 
esta ou aquela coisa, sem, contudo perder inteiramente o sentido da 
―realidade habitual‖. Mais do que uma realidade falsa, sua representação 
é a realização de uma aparência: é imaginação no sentido original do 
termo. 

No mesmo sentido, a afirmação infantil pelo envolvimento com as regras 

dos jogos é salientada por Caillois (1990, p.28): 

Há muitos jogos que não envolvem regras. Deste modo, não existem 
regras, pelo menos em termos fixos e rígidas, para brincar às bonecas, 
aos soldados, aos polícias e aos ladrões, aos cavalos, aos comboios, 
aos aviões, em geral, aos jogos que supõem uma livre improvisão e cujo 
principal atractivo advém do gozo de desempenharmos em papel, de nos 
comportarmos como se fôssemos determinada pessoa ou determinada 
coisa, uma máquina, por exemplo.  

Percebemos que os autores acima citados corroboram quanto à questão 

do imaginário, que o mesmo serve como ―um mundo‖ onde as crianças buscam 

satisfazer suas necessidades. Seria uma ―fuga‖ da realidade, onde a criança pode 

ser o que quiser. Por meio do lúdico elas representam aquilo que não podem ser 

na realidade, mas no seu mundo de brincadeiras, podem. Muitas vezes a 

representação que ocorre no mundo imaginário são ações reais e sociais que ela 

assimila no seu cotidiano, situações estas que não são possíveis de serem 

realizadas em sua realidade, mas em ―seu mundo‖ de faz-de-contas dá. 

Nesta fase ainda para dar sentido as suas brincadeiras – dar sentido ao 

mundo de faz-de-contas -, as crianças se utilizam de objetos, estes ganham um 

novo significado. Por exemplo, uma vassoura pode virar um cavalinho, o 

significado imposto ao objeto torna-se mais importante do que o objeto em si.  

Finalmente, há a imagem do objeto da ação, mas não há nada de 
fantástico nela; a criança imagina o cavalo de forma muito adequada. 
Portanto, nas premissas psicológicas do jogo não há elementos 
fantásticos. Há uma real, uma operação real e imagens reais de objetos 
reais, mas a criança apesar de tudo, age com a vara como se fosse um 
cavalo, e isto indica que há algo imaginário no jogo como um todo, que é 
a situação imaginária. Em outras palavras, a estrutura da atividade lúdica 
é tal que ocasiona o surgimento de uma situação lúdica imaginária 
(LEONTIEV et al, 2001, 127). 
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Assim, ainda bem pequenas podemos observar claramente o uso da 

imaginação, as regras são somente aquelas que já se encontram subentendidas 

no jogo. Mas, ao crescerem, as regras se tomam cada vez mais forçadas. Aqui 

encontramos o jogo de regras.  

Como passar do tempo à criança não só se relaciona com os objetos como 

também se relaciona com as demais crianças na brincadeira. Surgem os jogos de 

grupos com regras explícitas, consequentemente também surgem às relações 

sociais. O elemento mais relevante aqui é a subordinação da criança as regras e 

as relações sociais. A criança pode assumir um papel em seu enredo de acordo 

com suas regras, ou seja, os jogos de enredos passam a assumir regras. 

A situação objetiva imaginária desenvolvida é sempre, também uma 
situação de relações humanas nela desenvolvidas. Um traço marcante 
dos jogos, com uma situação imaginária desenvolvida e relações sociais, 
é precisamente o de que surge neles um processo de subordinação da 
criança às regras da ação, processo este que surge das relações 
estabelecidas entre os participantes do jogo (LEONTIEV et al, 2001, p, 
136). 

Segundo Huizinga (2000, p.12): 

[...] regras são um fator muito importante para o conceito de jogo. Todo 
jogo tem suas regras. São estas que determinam aquilo que ―vale‖ 
dentro do mundo temporário por ele circunscrito. As regras de todos os 
jogos são absolutas e não permitem discussão. 

Já Caillois (1990, p. 47) nos relata que “As regras são inseparáveis do jogo 

[...]. São elas que o transformam em (fecundo e decisivo) veículo‖. Huizinga 

(2000) e Caillois (1990) acreditam que o jogo é uma realidade com a qual vivemos 

em nossas sociedades, essencial para o desenvolvimento do homem e para o 

crescimento da criança, principalmente para a aprendizagem de regras e a 

aquisição de autonomia necessária para a aquisição da vida adulta. 

Assim, como os demais autores acima citados Piaget (apud BATISTA, 

2003) considera que o jogo tem grande importância no desenvolvimento cognitivo 

da criança. Para ele o jogo segue alguns estágios, sendo eles: o jogo de exercício 

(ocorre até os dois anos) compreende explorações sensórias motoras, a criança 
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pode brincar com a voz, puxar ou morde objetos, etc. A exploração e motivada 

pelo prazer, esta se caracteriza a primeira forma de jogo.  

Categoriza-se em dois grupos: o puramente sensório motores e o que 

envolve o pensamento (não constituem ainda o jogo simbólico). Comportam ainda 

três subdivisões: o exercício simples, a criança faz e refaz uma ação por diversas 

vezes (por exemplo, a menina enche o baldinho com areia para fazer um bolo). 

Há também a combinação sem finalidades prévias, essas combinações sem 

nenhuma ordem ou critério. E por fim, a combinação com finalidade lúdica, é a 

repetição típica desta fase. 

Temos também o estágio dos jogos simbólicos, (compreende a idade dos 

dois aos seis anos), esta fase e caracterizada pela dissociação entre os 

significantes e significados. A criança desenvolve cenários e cenas mais 

complexas em sua imaginação. Já não busca só a satisfação motora busca 

também ―prazer‖ no faz-de-conta. É uma fase egocêntrica da criança. Ao brincar 

passa a criar situações imaginárias, onde ela se coloca como se estivesse agindo 

no mundo dos adultos, ou seja, se imagina fazendo coisas que os adultos fazem. 

Nesta brincadeira a criança experimenta diferentes papéis, constrói cenas 

inteiras, fantasia e imita cenas bem detalhadas e próximas do real. A brincadeira 

é um espaço de aprendizagem, pois a criança age numa realidade que mais tarde 

se realizará na vida real.  

Destacamos desta forma os jogos com regras (ocorre por volta dos sete 

anos), este tipo de jogo estabelece as relações sociais, a interação com os 

demais jogadores, já a regra é algo imposto pelo grupo. Nesta fase a criança 

passa a entender a relevância das regras, passa também a jogar para ―vencer‖. 

Esta é uma fase que será praticada em todas as idades. 

Na concepção de Piaget (1978) o brincar sofre evolução, a criança sai de 

uma fase egocêntrica indo até a socialização, com o tempo o jogo se transforma 

na própria necessidade de jogar, de se relacionar com os outros, estabelecendo 

assim regras comuns. O jogar torna-se uma necessidade de convivência social. 

Todas estas mudanças se dão através da atividade lúdica que corroboram no 

desenvolvimento infantil. 

Ao analisarmos os autores acima citados compreendemos que o jogo é 

uma atividade lúdica que exerce um importantíssimo papel no desenvolvimento 
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humano (cognitivo, psíquico e emocional) de crianças e adultos. Devemos 

considerar o jogo como um fenômeno humano, que gera cultura e função social, 

consequentemente possui historicidade nas sociedades. 

Entendemos que a ludicidade tem o papel central na vida da criança, que 

se ela não brinca não se desenvolve. O jogar é uma fonte de crescimento que 

será essencial para à vida adulta. Por isso, o lúdico tem caráter sério. 

A sua seriedade implica na fuga do mundo real, onde a criança se 

concentra apenas em sua atividade, esquecendo-se da realidade que o rodeia. 

Neste mundo fictício criado pela criança, ela se isola, cria personagens, usa a 

imaginação. Porém, o mundo do jogo é uma antecipação do mundo das 

ocupações sérias. É uma preparação para a vida séria, ou seja, preparação da 

autonomia, da personalidade e de esquemas práticos para à vida adulta e a vida 

em sociedade. 

 

3.3.2. O lúdico e o conhecimento 

O homem é um ser que anseia por jogar, independente do tipo de jogo 

estará buscando sempre competir. Afinal, essa é uma atividade que se faz 

necessária para o próprio desenvolvimento do ser, tanto de forma intelectual 

como fisicamente.  O conhecimento auxilia o homem nesta busca pelo jogar, lhe 

proporcionando estratégias e habilidades necessárias para o seu 

desenvolvimento.  

Antigamente, os povos primitivos consideravam o conhecimento como uma 

fonte de sabedoria, algo sobrenatural. Através dele buscavam conhecer o mundo, 

indagar a sua curiosidade, conhecer a sua própria ordem cósmica. A suas 

respostas eram buscadas através das competições por enigmas que ocorriam nos 

rituais sagrados. O jogo de enigma era considerado algo sagrado, assim como a 

busca por suas respostas, o conhecimento de suas indagações.  

Percebemos que o conhecimento nos propõe um jogo que visa à 

exploração da reflexão e do raciocínio lógico dos seres humanos. No passado os 

jogos de enigmas auxiliaram o homem na compreensão do mundo. Hoje, este 

jogar ainda nos propõe conhecimento, indagações, principalmente nas crianças. 



55 

A surpreendente semelhança que caracteriza os costumes agonísticos 
em todas as culturas talvez tenha seu exemplo mais impressionante no 
domínio do próprio espírito humano, no do conhecimento e da sabedoria. 
Para o homem primitivo as proezas físicas são uma fonte de poder, mas 
o conhecimento é uma fonte de poder mágico. Para ele todo saber é um 
saber sagrado, uma sabedoria esotérica capaz de obrar milagres, pois 
todo conhecimento esta diretamente ligado à própria ordem cósmica. A 
ordem das coisas, decretada pelos deuses e conservada pelo ritual para 
a preservação da vida e a salvação do home, esta ordem universal ou 
rtam, como era chamada em sânscrito, tem sua mais poderosa 
salvaguarda no conhecimento das coisas sagradas, de seus nomes 
secretos e da origem do mundo (HUIZINGA, 2000, p. 79).  

Encontramos também pessoas que não estão aptas para jogarem certos 

tipos de jogos, não possuem certas habilidades para executá-los. Então, buscam 

alguma forma de sanar as suas dificuldades, podemos citar como exemplos: a 

desordem, destruição, violência, evasão dos sonhos ou trapaças.  

Não podemos desmerecer tais situações, devemos tentar compreendê-la. 

Muitos indivíduos não possuem conhecimento necessário para a obtenção de 

êxito no jogo, não para jogá-lo como deveria ocorrer. Mas, mesmo assim 

conseguem se ―virar‖ muito bem dentro dele, ou seja, o jogador é hábil o 

suficiente a buscar alternativas para tentar uma saída do jogo (podendo ser a 

destruição/término ou a tão sonhada vitória).  

Essas manifestações de mau caráter são também sucedâneos de êxitos 
que não contentam a criança, felizmente, mas têm, contudo, por origem, 
uma necessidade de compensar a falta de sucesso, uma triste 
inferioridade que sufoca a criança, uma importância que obriga a esses 
pobres estratagemas. Esses recursos à desordem, a brutalidade ou a 
destruição têm uma meia aquiescência das crianças. [...]. Muito 
comumente a encontramos numa necessidade, justificada, porém 
insaciada, de êxito (JACQUIN, 1963, p. 45). 

Alguns possuem um habilidoso conhecimento, o de fazer trapaças. Aqui o 

mesmo é capaz de ―quebrar‖ as regras de tal forma que acaba por conseguir o 

ganho do jogo. Quebram as regras em seu total benefício para poder chegar à 

vitória. “Outros sucessos enganadores são os obtidos pela criança que faz 

trapaça no jogo. [...] Procura-se então o caminho mais fácil: transgride essa regra 

para que a vitória fique ao seu alcance” (JACQUIN, 1963, p. 47).  

Contudo devemos buscar entender tais comportamentos, pois são pessoas 

que não conseguiram descobrir quais são as suas verdadeiras habilidades, além 
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daquelas das quais já demonstram terem algum conhecimento. Devem descobrir 

em quais tipos de jogos se encontraram mais aptos a jogá-los. Pois, o jogador 

acabar por cometer tais atos na pura inocência, não tem consciência que em meio 

as suas jogadas buscam soluções para as suas incapacidades de jogo. 

A ânsia de ser o primeiro assume tantas formas de expressão quantas 
as oportunidades que a sociedade para tal oferece. As maneiras 
segundo as quais os homens são capazes de competir pela 
superioridade são tão variadas quanto aos prêmios que são possíveis de 
se ganhar (HUIZINGA, 2000, p. 79).  

Muitas vezes o adulto transmite para a criança este conhecimento 

inapropriado para o jogo. Em nosso caso podemos citar os professores que usam 

de estratégias para que os alunos busquem sempre serem os melhores, aqui nos 

entra a classificação por notas que muitas vezes são atribuídas ao final de uma 

atividade. Os alunos são ―rotulados‖ entre os que sabem possuem um 

―conhecimento‖ entre os que não aprenderam.   

O melhor sempre levará o crédito por ter sido bom, enquanto os que não 

alcançaram a nota desejada serão classificados como desqualificados. Aquelas 

que não atingiram o ―conhecimento‖ desejado são, desestimulados a não fazê-lo, 

uma vez que os melhores serão sempre estimulados. 

O jogo de notas imposto do professor desestimulada a busca por mais 

conhecimento. Assim, como o próprio uso do jogo como uma atividade, um 

exercício para corroborar com determinado conteúdo proposto, ou seja, o jogo 

como uma ferramenta pedagógica. 

Quando o professor propõe este tipo de atividade, o jogo perde uma de 

suas características, a Liberdade (mencionado no capítulo 3 deste trabalho). 

Como também o conhecimento produzido não obterá o resultado esperado pelo 

docente. 

Segundo Jacquin (1963) seria bom se o docente incentivasse o discente a 

se sentir realizado com os trabalhos escolares, principalmente quando forem bem 

feitos, como um caderno bem cuidado, uma boa letra, uma matéria 

compreendida, entre outros. Esses pequenos méritos são bem mais relevantes do 

que a crianças ser rotulada em boas ou más notas. Devemos saber recompensar 
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um estudo bem feito – propõe satisfação e felicidade -, desde que eles sejam 

reconhecidos pelo professor.  

Mas, o que acontece em sala de aula é justamente o contrário, o professor 

incentiva o aluno que tira boas notas, o rotula-os em ―bons ou maus‖ alunos. Que 

tira nota abaixo do que é esperado pelo padrão para ser considerado como: bom, 

ótimo ou excelente, fica entristecido, se vontade de executar a tarefas escolares. 

Seria bom que o educador compreendesse que o jogo produz sim 

conhecimento, isto, não há como se negar, porém não com o resultado 

aguardado por eles, como um auxiliador em determinadas disciplinas ou 

conteúdos. O conhecimento gerado é aquele em que provêm do próprio jogo, de 

suas jogadas, de suas regras, de seus objetivos, entre outros.  

Por ser uma atividade de Liberdade o jogo traz está possibilidade à criança, 

ou seja, ela busca o conhecimento sem ele precisar ser imposto. Todo o jogo 

produz um conhecimento, só que este é diferente daquele que muitos educadores 

buscam, pois não é imposto. 

E, independentemente da quantidade de conhecimento que a criança 

conseguir absorver com a realização do jogo ela nunca será impedida de parar de 

jogar, pois a ausência de conhecimento não impede que ela pare de jogar, ao 

contrário, a incentiva a buscar sempre outras tentativas para poder se divertir. 

O que muitos profissionais da educação não reconhecem, qual é a 

verdadeira produção de conhecimento produzido pelo jogo. Com certeza, não se 

trata daquele que o educador tenta passar quando se utiliza de jogos para a 

explicação de um conteúdo programado. Vai além, uma criança pode se 

desenvolver de forma integral pelo jogo (física, mentalmente e moralmente), visto 

que ele faz parte dos seres humanos, encontra-se vinculado com o seu 

desenvolvimento e sua história (não só sua própria história, mas com o do próprio 

desenvolvimento da história humana). É parte integrante da sociedade humana, 

por isso, não deve ser desmerecido como um simples instrumento pedagógico. 

3.3.3. A função lúdica e a função educativa do jogo 

Ao pensarmos em jogos, geralmente, o associamos a um divertimento, 

brincadeira, processo lúdico e criativo que possibilita ao sujeito da ação um 

desenvolvimento físico, cognitivo e social. Por isso, se faz relevante entender as 
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diferentes funções que os jogos assumem na prática pedagógica. Segundo 

Kishimoto (2011) os jogos educativos tiveram sua origem na Grécia e Roma 

Antiga, sendo usados para a formação humana.  O jogo continuou a contribuir 

para a formação do sujeito no decorrer dos séculos seguintes, sendo utilizado no 

Cristianismo, durante o Renascimento, adquirindo novas implicações 

pedagógicas. Sendo usado inclusive pelos jesuítas da Companhia de Jesus, que 

valiam de atividades lúdicas para que as crianças aprendessem o latim. Nos 

séculos seguintes os jogos foram conquistando maior espaço no ambiente 

escolar, especialmente no contexto de democratização já mencionado no primeiro 

capítulo, após 1988. Neste trabalho, consideramos por ―jogo educativo‖ as 

atividades lúdicas que são produzidas no ambiente escolar, e que assumem duas 

funções como veremos a seguir. 

Ao tratar do jogo e seu espaço na escola Kishimoto (2011) menciona os 

estudos do francês Francis Campagne (1989) para apresentar duas funções ao 

jogo educativo. A primeira, função lúdica, “[...] o jogo propicia a diversão, o prazer 

e até o desprazer quando escolhido voluntariamente [...]” (CAMPAGNE, 1989, p. 

112 apud KISHIMOTO, 1994, p. 19). E a segunda, função educativa, “[...] o jogo 

ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus 

conhecimentos e sua apreensão do mundo” (CAMPAGNE, 1989, p. 112 apud 

KISHIMOTO, 2011, p.19).   

Salientamos também outra diferenciação que se faz ao usar o jogo 

educativo na escola, os professores apresentam a ideia que este tipo de jogo se 

difere do jogo pedagógico, que é usado para a aprendizagem de determinado 

conteúdo. Mas, ambos os tipos de jogos tem a mesma função: a de ser usado 

como uma ferramenta pedagógica para auxiliar na aprendizagem. O brincar 

ganha uma função, a de contribuir para o ensino de um conhecimento. 

 Esta forma de empregar o jogo conduz a ideia de que o jogo pode se 

dividido em dois momentos: num primeiro caso a de livre manipulação dos objetos 

por parte das crianças, onde os mesmos tem a liberdade de agir voluntariamente 

sobre suas atividades, ou seja, expressa a sua função lúdica; em segundo caso, a 

de função educativa, quando o jogo, os materiais e objetos usados pelas crianças 

passam a ter a intervenção do adulto ou de um educador. Aparentemente, no 

caso da expressão da função lúdica, o jogo não teria nenhum valor educativo, 
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seria apenas a livre ação dos indivíduos em suas atividades naturais; já quando 

se considera a função educativa o jogo, teoricamente, passa a produzir 

conhecimento, pois se encontra vinculado à educação, e ao processo de ensino-

aprendizagem dos indivíduos.  

Neste sentido, a função educativa do jogo estaria associada à contribuição 

que ele poderia possuir na transmissão dos conhecimentos escolares, onde o 

indivíduo passaria a aprender por meio dos jogos. Seguindo esta concepção de 

jogo o educador ―usa‖ o jogo como uma ferramenta que, quando controlada, 

oferece oportunidade de aprendizagem, mesmo sem dar-se contar de estar 

realizando uma atividade escolar. Deste ponto de vista, acredita-se que a criança 

não pode ficar abandonada em sua própria atividade, devendo esta ser 

orientadas, para que possam adquirir algum conhecimento. A partir desta 

concepção, é comum a desvalorização das atividades livres realizadas pelas 

crianças, que passam a ser consideradas com pouco valor educativo. 

Por outro lado, como vimos anteriormente, o jogo em sua forma livre, ou 

considerado a partir de sua função lúdica, possibilita ao sujeito liberdade, de ação, 

de criação, de imaginação. O jogo é elemento que em si próprio produz 

conhecimento, envolve o jogador a criar, a propor, estimula o pensamento, 

proporciona prazer, é escolhido voluntariamente, e pode indicar um fim em sim 

mesmo. Partimos do pressuposto que este tipo de jogo produz conhecimento, não 

precisando conter nenhum outro conteúdo atrelado ao seu uso. Já o próprio uso 

do jogo pelas crianças é tido por eles como algo sério, quando feito de forma livre 

produz um aprendizado útil, principalmente em se tratando das atividades 

realizadas pelos adultos. É uma representação do real, através da fantasia, do 

faz-de-contas. “[...] o jogo entendido como ação livre, tende um fim em si mesmo, 

iniciado e mantido pelo aluno, pelo simples prazer de jogar [...]” (KISHOMOTO, 

2011, p.14). 

Por isso, o jogo livre contém valor educativo em si mesmo, por si próprio 

permite o desenvolvimento de habilidades importantes, devendo ser pensado não 

com um meio, mas sim, como um fim, o de ele próprio ser e produzir 

conhecimento. 

Destacamos que o quando o jogo assume uma ―função educativa‖, ainda 

que se aproxime das características de uma atividade livre, o mesmo ainda 
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prioriza a aprendizagem a um conhecimento, por vezes desconsiderando o 

conhecimento em si mesmo. Neste sentido, vários trabalhos salientam a 

importância do jogo no aprendizado de diversos conhecimentos, da matemática, 

da língua portuguesa, das ciências e geografia. Como por exemplo: A utilização 

dos jogos no ensino de matemática (CABRAL, 2016), Explorando jogos didáticos 

de língua portuguesa em uma sala de aula da Educação Infantil (LEAL E 

OLIVEIRA, s/d), O uso dos jogos didáticos no ensino de Ciências no primeiro 

segmento do Ensino Fundamental da rede municipal pública de Duque de Caxias 

(PINTO, 2009) e A utilização de jogos aplicado no ensino da Geografia (ENDLICH 

e VERRI, 2009) entre tantos outros. Endentemos que neste caso, o jogo 

educativo se reduz a uma mera ferramenta pedagógica, neste tipo de atividade o 

jogo perde as suas características, tal como aborda Huizinga (2000) que o jogo 

deve ser uma atividade voluntária, não imposta, livre e não obrigatória.  

Torna-se apenas outra atividade pedagógica que utiliza o potencial dos 

jogos para motivar o aluno a aprender. Não sendo uma atividade com um fim em 

si mesmo, mas uma ferramenta motivacional que estimula os estudos, isto é, 

sendo apenas recurso pedagógico. 

Podemos entender tal atividade como tradição prática difundida pelos 

professores – cuja atividade lúdica se refere a qualquer jogo proposto pelo 

docente, como algo divertido, que todos gostaram e principalmente contribuirá 

para a aprendizagem -, visto que, o trabalho pedagógico realizado ―por meio‖ do 

lúdico é valioso no sentido de facilita o aprendizado, sendo difundido e executado 

em praticamente todas as escolas, como exemplo: podemos nos referir a Revista 

Nova Escola – fonte selecionada para nossas pesquisas e análises - cujos 

resultados serão mencionados no capítulo 4 deste trabalho. Neste periódico são 

apresentados vários artigos com exemplos de atividades de jogos que podem ser 

executadas pelo professor para ministrar os conteúdos a serem trabalhadas nas 

mais diversas disciplinas. 

3.3.4. O jogo e a atividade pedagógica 

No livro de Jean Chateau, O Jogo e a Criança (1987) observarmos que o 

autor menciona algumas diferenças entre o jogo e o trabalho, mesmo 

considerando o jogo como um trabalho, o referido autor nos apresenta algumas 
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diferenças entre ambos. E também como esta atividade é uma fonte comum de 

todas as nossas atividades superiores. É uma preparação que a criança realiza 

para exercer as atividades sérias da vida adulta, entre elas se destaca o trabalho. 

Porém, é uma atividade que se limita, pois, existe um distanciamento com 

a realidade, sendo experimentado somente no mundo da imaginação, ou da 

ficção, sem a produção de obra duradoura. Já o trabalho objetiva algo, resultados 

concretos, como por exemplo, o salário. 

Ambos, jogo e trabalho, possuem regras, porém, no jogo as regras podem 

ser mudadas constantemente, já no trabalho as suas regras não mudam. No 

emprego o patrão exerce o controle sobre o poder de criação, relação de controle. 

Entretanto, no jogo, o poder de criação se limita a que joga, isto é, o jogador tem 

a liberdade de criação, de poder e autonomia. Porém, jogo é trabalho 

representam a mesma coisa: fonte de crescimento, de proezas e um lugar de 

afirmação social.  

Em relação ao trabalho docente, segundo Jean Chateau (1987), o 

professor precisa estimular o aluno por um todo – a sua afetividade, suas 

percepções, suas expressões, seus sentidos, suas criticas, sua criatividade e 

possibilitar o desenvolvimento de todas as possíveis formas de expressões e 

linguagens (escrita, sonora, dramática, cinematográfica, corporal, entre outros) -, 

isto é, os discentes precisam de estímulo para poder desenvolver todas as suas 

potencialidades humanas. 

De acordo com o referido autor, o adulto, no caso o docente não deve 

esperar que o aluno desenvolva-se sozinho, deve o professor proporcionar 

atividades para que seus alunos se desenvolvam. Por ser mais experiente o 

docente se torna mediador, devendo saber então compartilhar e ser o modelo 

destas experiências.  

Mas, a experiência docente deve ser baseada na atividade lúdica. Uma 

vez que esta é uma atividade infantil muito séria, onde a criança pode se realizar, 

ou seja, envolver o seu por completo, possibilitando a afirmação do seu eu. Por 

isso, o trabalho docente deve ser caracterizado no próprio jogo, pois, ele próprio 

possui conhecimento. A este respeito Freire (2005, p. 99) salienta que, 
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Se o jogo está na raiz mesmo do desenvolvimento do mais precioso 
atributo humano, aquele do qual nasceu toda a cultura humana, isto é, 
as representações mentais, seu papel educativo é decisivo e vai além da 
educação escolar. Se a escola nunca soube lidar com essa questão, 
porque nunca a compreendeu, isso não destituiu o jogo de sua 
importância na educação das pessoas, porque ela não ocorre somente 
nas escolas. Porém, se o ensino formal trabalha na contramão da 
inteligência criativa, alijando de seu currículo o ócio, o lazer, o lúdico, o 
jogo, e se os jovens ocupam parte de suas vidas em salas de aula, sem 
dúvida isso constitui um prejuízo considerável para a civilização humana. 

Pois, de acordo com Freire (2005) quando somos obrigados a entender 

ou compreender algo, como as tarefas escolares contra a nossa própria vontade 

esta atividade se tornará cansativa, sem alegria, prazer e liberdade. Afinal, o jogo 

só será jogo se o jogador se encontrar livre para executá-lo. 

Nesse sentido, o jogo pode ser reconhecido como tal quando o jogador 
está livre de toda privação, quando a energia transborda nele. Nota-se 
isso com enorme nitidez na criança e no artista que se envolve em sua 
obra. A privação move o trabalho; o jogo é movido pela satisfação. No 
trabalho há privação; no jogo, há sobra (FREIRE, 2005, p. 28).   

Assim, cabe ao educador segundo Freire (2005) não fazer uso do jogo 

para a transmissão de conteúdos enfadonhos, pois o jogo deixa de ser jogo, 

perdendo aqui o seu real objetivo, onde o próprio jogo é educativo por si só, não 

precisando de mais nenhum procedimento pedagógico, ou carecendo de ser 

auxiliador de algum conteúdo proposto. Desta forma, observamos que o docente, 

por transmitir mal o seu conteúdo, recorre ao jogo para auxiliá-lo em ajuda a sua 

explicação.  

Chateau (1987) considera que a presença do educador é importantíssima, 

não como dominador, mas como alguém mais experiente a quem à criança tem a 

oportunidade de buscar para fazer parte do grupo. Sendo assim, o docente por 

ser mais experiente deve propor jogos que desenvolvam certas atitudes, como a 

cooperação, a imaginação, entre outros.  

O docente deve propor atividades que contribuam para a formação 

humana. Aqui os alunos podem e devem participar junto com o professor, não só 

proposta de elaboração das atividades, mas como também na formação de novos 

objetivos, uma vez que novos conhecimentos podem ser gerados, como também 

a tomada de decisões e consciência. ―Portanto, o objetivo pedagógico não é 
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ensinar apenas aquilo que já faz parte do jogo, mas acrescentar outros atributos 

que foram colocados nele‖ (FREIRE, 2005, p. 109). 

Afinal, ao invés de transmitirmos conteúdos específicos, por meio das 

disciplinas, cabe ao professor propor atividades que em si mesmo sejam 

educativas, como o jogo. Pois, queremos educar para tornar o homem humano, 

em sua totalidade, para tanto devemos nos pautar em atividades que corroborem 

para esta formação. Pois, a formação do indivíduo vai para além da educação 

escolar, se forma o ser humano para a vida. 

Desta forma, consideramos ser necessário questionar a maneira como o 

jogo educativo tem sido utilizado, especialmente a partir de sua ―função 

educativa‖ que pode acarretar a perda das características e potencialidades já 

indicadas. Cabe ao docente mais do que proporcionar aos seus educandos 

materiais para suas brincadeiras ou de utilizá-lo como uma ferramenta 

pedagógica, oferecer a eles toda a Liberdade em criar os seus jogos, de definir 

suas regras, de delimitar o lugar para que possa ser jogado, propor o seu tempo 

de início de término de suas atividades. Afinal, o jogo é uma atividade que se 

completa em si mesmo, seu produto se faz enquanto se realiza, ou seja, o 

conhecimento se faz enquanto se joga.  

Pois, através desta atividade o docente perceberá que o Lúdico é mais do 

que o mencionado pelo senso comum disseminado pela escola e os demais 

professores. Refletimos aqui sobre a importância da práxis no modo como 

construímos os jogos no ambiente escolar, para Gramsci (1999) é preciso superar 

a maneira de pensar do senso comum, e tornar crítica uma atividade já existente.  

O jogo pode ser compreendido como elemento essencial para o 

desenvolvimento das reais potencialidades humanas, para exercitar o 

posicionamento crítico, reconhecer as ações e escolhas individuais, ser politizado, 

isto é, tornar o sujeito capaz de se libertar das ―amarras‖ que lhes são impostas. 

Este sentido de liberdade que forma, desenvolve, humaniza, politiza os indivíduos 

para que os mesmos se tornem cada vez mais capazes de exercer e buscar 

melhores condições de vida para si, para os semelhantes e para a própria 

sociedade. 
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4. ANÁLISE DA REVISTA NOVA ESCOLA 

Neste capítulo primeiramente fazemos um breve relato sobre a importância 

de se usar os periódicos como fonte. Abordamos também sobre a história da 

Revista Nova Escola, e por fim, relatamos como ocorreu o processo de 

desenvolvimento da pesquisa realizada na revista – processo de levantamentos 

de dados, catalogação, análise e resultados obtidos.  

4.1. Periódicos como fonte de pesquisa 

Foi através do movimento dos Annales que os historiadores começaram a 

perceber as transformações significativas que aconteceram no campo da 

historiografia. Isto é, surgiu a possibilidade de valorização de novas fontes e 

novos objetos de pesquisa, ou seja, há uma nova forma de reconstrução da 

História além daqueles já utilizados documentos oficiais.   

[...] os historiadores [...] dependem, nas suas investigações, não apenas 
das questões formuladas dentro de certas matrizes teóricas, mas 
também dos materiais históricos com que podem contar (GONDRA, 
2005, p.29). 

Entre esses novos documentos, encontramos a comunicação com 

imprensa. Este é um dos veículos de comunicação mais acessado e utilizado 

pelas pessoas é se constitui relevante meio de dispersão da cultura e da história. 

Sendo assim, compreendemos que esse tipo de comunicação é muito 

significativo, pode nos traz importantes notícias e informações de diversos 

assuntos – economia, política, saúde, educação e cultura. Surge como 

possibilidade a utilização da imprensa como fonte de pesquisa. Essas se 

constituem ―campo muito fértil‖, pois nos possibilita a investigação sobre vários 

aspectos, com muitas abordagens. Porém, precisamos compreender como se 

deve realizar a metodologia da pesquisa com imprensa. 

Segundo Catani (1996) esta pesquisa é norteada por duas diretrizes: 

primeiro, consiste na elaboração de repertórios analíticos, que nos informaram 

sobre os conteúdos para que façamos uma classificação, registrando a ocorrência 

da temática e a informação sobre os autores, colaboradores e leitores. A 
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segunda, diz respeito ao estudo, a análise em si, do veículo de comunicação e da 

sua produção. 

Segundo Luca (2005) a averiguação da materialidade – aparência física, 

seu formato, o tipo de papel utilizado, qualidade da impressão, a capa, presença 

ou ausência de ilustrações, estruturação e divisão do conteúdo -, as funções 

sociais - as relações estabelecidas, a sua publicidade, o público que visa atingir, 

os objetivos proposto -, assim como as suas questões técnicas – o grupo 

responsável pela linha editorial, relação dos títulos, e textos –, se fazem 

importantes. Essas análises visam o encontro de materiais acerca do tema 

problematizado, para que possamos estabelecer uma interpretação do que se tem 

de informações sobre o conteúdo a ser investigado. Assim, poderemos analisar 

as nossas fontes, ou seja, interpretá-las.  

[...] para um tipo de utilização da imprensa periódica que não limita a [...] 
análise circunstanciada do seu lugar de inserção e delinea uma 
abordagem que faz dos impressos, a um só tempo, fonte e objeto de 
pesquisa historiográfica, rigorosamente inseridos na crítica competente 
(LUCA, 2005, p. 141). 

Então, entendemos que os meios de comunicação de imprensa 

constituem-se em importantes fontes para a pesquisa (entre eles os podemos 

citar os periódicos da Revista Nova Escola, que nos serviram como fonte de 

pesquisa e análise). Destacamos que a metodologia utilizada é formada por dois 

momentos: a construção de um repertório analítico e classificação de 

informações, e análise dos dados, os quais permitem ao pesquisador múltiplas 

abordagens, uma vez que possibilita que sejam lançados vários problemas de 

pesquisa (como visto fornecem inúmeros dados).  E, por fim, a análise desse 

problema caberá somente ao pesquisador a sua solução, ou seja, suas 

interpretações sobre as informações coletadas. 

4.2. A Revista Nova Escola no contexto de redemocratização 

A referida revista surgiu em nosso país em um momento de transição – 

período da ditadura militar para a democracia, ou redemocratização do país -, 

mas durante o regime militar a Editora Abril tentou lançar um periódico para 

professores do 1°grau, mas não obtive sucesso. Assim, em 1971, três meses 
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após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

publicou-se o primeiro exemplar da Revista Escola para professores, que mais 

tarde, em Março de 1986, ressurgiria com o nome de Revista Nova Escola. 

Sendo, assim a revista é recriada em São Paulo, através da iniciativa da 

Fundação Victor Civita, ligada ao Grupo Abril e pelo governo federal.  Em sua 

primeira edição, na seção Carta ao Editor, o Presidente dessa Fundação, Victor 

Civita, expressou o objetivo da Revista: 

É com alegria e uma certa dose de orgulho que lhe entregamos o 
número 1 da Nova Escola – resultado de um velho sonho e de um longo 
trabalho de uma equipe de experimentados jornalistas e profissionais da 
Educação. Esperamos que a revista – que não é nem deseja ser uma 
publicação pedagógica – cumpra os objetivos que inspiram sua criação: 
fornecer à professora informações necessárias a um melhor 
desempenho do seu trabalho; [...] integrá-la ao processo de mudança 
que ora se verifica no país; e proporcionar uma troca de experiências e 
conhecimentos entre todas as professoras brasileiras de 1° grau 
(REVISTA NOVA ESCOLA, 1986, n°1). 

No excerto acima citado, o então presidente de Fundação, mencionou que 

a publicação do periódico foi o processo resultante do apoio de algumas 

empresas privadas e do contrato assinado com o Ministério da Educação. Esta 

soma de esforços resultou na distribuição da revista as escolas públicas de todo o 

país, no período de março a junho e de agosto a dezembro. Ainda hoje, o 

periódico recebe para sua manutenção os recursos de seu próprio fundador, 

Victor Civita (recursos deixados em seu testamento), como também os subsídios 

do governo federal. 

Por ser uma revista sem fins lucrativos e de baixo custo, supõe-se 

acessibilidade na sua compra. Podia ser comercializada em banca de jornal, 

disponível em assinaturas anuais, de acesso pelo próprio site na internet, 

distribuídas gratuitamente em instituições escolares públicas, através do convênio 

com o Ministério da Educação, presume-se que as publicações tenham chegado 

a muitos leitores. 

Até as edições de junho de 1995 trazia no título a palavra ―Nova‖, escrita 

na cor amarelo, e a palavra ―Escola‖, na cor verde, tais recursos podem ser uma 

tentativa de associar a reedição da revista ao novo período que se instalava no 

Brasil, como já destacado no segundo capítulo deste trabalho. 
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O seu público alvo era formado por professores do Ensino Fundamental 

das escolas públicas e particulares, estaduais e municipais de todo o país. Mas, 

atingia também a estudantes do curso de Pedagogia e de outras licenciaturas, por 

isso, o periódico era um dos mais conhecidos na área da educação.  

A revista estabelecia no período um diálogo com o seu interlocutor, o 

professor-leitor, a partir dele construía os textos junto a um processo político da 

educação, estabelecido pelo governo. Pois, esse veículo de informação legitimava 

às propostas educacionais, aliadas as intenções do governo para consolidar as 

mudanças pretendidas. 

 

Figura 1: Capa da primeira edição 

 

Através, então, de sua distribuição mensal, o leitor conseguiria receber 

inúmeras informações sobre as práticas pedagógicas mais recentes, como se 
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pode observar na capa da primeira edição que trata de temas variados como 

direitos, vagas e a experiência de um ―moleque‖ que terminou o primeiro grau. As 

informações disseminadas na revista promoveriam o tão almejado ensino de 

qualidade proposto pelos governos estadual e federal. Essa foi e ainda é a 

intenção da revista desde sua publicação como destaca Ramos (2009, p.3 e 4) ao 

analisar o produto cultural. 

Nova Escola é um produto cultural sob outra destinação: orientar, 
prescrever e sugerir ao grupo profissional relacionado ao professorado o 
―que se deve saber‖ e o ―que deve ser feito‖. Ao invés de propor a 
ingerência nos currículos escolares problematizando a mídia, a própria 
mídia se auto-advogaria como resolução dos problemas educacionais, 
constituindo-se como ―escola paralela‖ ou currículo dos professores: 
―ensinando‖ o modo considerado satisfatório, inovador e competente de 
desenvolver as disciplinas escolares, ou seja, de praticar os currículos 
produzidos e prescritos pelos órgãos públicos reguladores da política 
educacional. Portanto, essa revista é um dos instrumentos de 
implementação e mobilização das reformas educacional-curriculares, 
pois se propõe facilitadora dos currículos oficiais (do Ensino 
Fundamental) e divulgadora do conjunto de saberes que julga apropriado 
para o professor apreender, sejam estes saberes pedagógicos ou 
aqueles correspondentes a cada disciplina escolar. 

Principalmente durante o período das reformas políticos-educacionais que 

ocorreram em nosso país depois da redemocratização, a revista surgiu com o 

objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino brasileiro no que se 

refere à Educação Básica, com o foco principalmente nas instituições públicas 

mais pobres. O periódico contribuiria para a formação e capacitação dos docentes 

(de suas mentalidades e ações). Essa foi a sua função desde sua fundação, o 

que a tornou um instrumento de efetivação das políticas públicas educacionais. 

Segundo uma das divulgações sobre o perfil editorial desta revista:  

Lançada em março de 1986, é a maior revista de educação do Brasil e a 
principal iniciativa da Fundação Victor Civita: seu objetivo é contribuir 
para a melhoria do ensino fundamental, divulgando informações que 
contribuam diretamente para a formação e o aperfeiçoamento 
profissional dos professores. Com a revista Nova Escola, os professores 
têm acesso às novidades da área e às experiências dos maiores 
especialistas em educação do Brasil e do exterior. Encontram ideias para 
aulas, entram em contato com novas teorias e sistemas didáticos, 
aprendem a confeccionar material pedagógico de maneira simples e de 
baixo custo além de ter um espaço para mostrar trabalho, talento e 
competência (RAMOS, 2009, p. 7 apud REVISTA NOVA ESCOLA, s/d e 
p.). 
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Assim, compreendemos que a Revista Nova Escola foi reeditada, num 

período de mudanças significativas para o país cuja á política e a própria 

educação se encontravam num processo de reestruturação, precisando assim de 

um direcionamento daquilo que necessitava ser feito. Então, não há como 

desvincular que essas ―inovações‖ educacionais ocorridas na década de 90, 

pretendiam formar o trabalhador para exercer as suas funções no mercado de 

trabalho, de modo a ser ajustado a ele. Afinal, essa era a principal função das 

políticas educacionais estabelecidas naquele período. Conforme visto em nossa 

pesquisa sobre as Leis para a Educação propostas, todas corroboravam com o 

seguinte objetivo, de preparar o indivíduo para a cidadania e para o trabalho.  

Mas, aqui nos vale uma ressalva de que a Revista seria útil para aquele 

educador que soubesse tirar proveito de suas ideias, para auxiliá-lo na formação 

de seus educandos, cabe aqui se ter um direcionamento crítico sobre o que 

utiliza. Como exemplo, podemos citar a temática de nossa pesquisa, o jogo, o 

Lúdico, onde encontramos duas sessões na referida revista – Brincando e 

Aprendendo e Aprendendo -, que citavam diversas atividades que corroborariam 

no desenvolvimento (cognitivo, social e físico) dos alunos.  

Em nossas análises encontramos os conceitos fundantes do jogo, como 

citam os autores que dão base a nossa fundamentação sobre o Lúdico – Caillois 

(1990) e Huizinga (2000) -, que é uma atividade essencial à vida humana, livre, 

onde ele mesmo é a própria Liberdade e que possui uma função social – 

sociabilidade -, encontramos tais características em algumas atividades proposta 

nos artigos abordados na revista. A análise deste material será aprofundada mais 

a frente. 

4.3. As definições do processo de pesquisa 

O nosso trabalho de pesquisa ocorreu com os periódicos, que assim como 

outros documentos em imprensa são excelentes fontes, pois conseguimos 

informações específicas que nos ajudaram a buscar respostas para a nossa 

problematização. Foi necessário estabelecer um tratamento inicial, o plano de 

trabalho para a coleta de dados.  

A partir da seleção do periódico, as definições do recorte temático e 

temporal o foco se direcionou para “[...] localizar a fonte numa das instituições de 
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pesquisa e averiguar as condições oferecidas para consulta” (LUCA, 2005, 

p.141). Como sabemos na fase inicial da nossa pesquisa com revistas 

precisamos realizar uma catalogação, para isso, se fez necessário à criação de 

um repertório analítico que permitiria Catani (1996) a coleta de informações a 

partir da catalogação: classificação, descrição e mapeamento (descrição de títulos 

e autores).   

O trabalho de localização, organização e sistematização da produção dos 

periódicos foi muito importante nesse processo, pois ele nos possibilitou o 

encontro de materiais a cerca do tema em análise de modo que estabelecemos a 

interpretação do que se encontrava na revista. Somente após este levantamento 

amplo seguimos para a última etapa, que conforme Catani (1996) diz respeito à 

análise do periódico, ou seja, a análise da revista, dos dados coletados e 

encontrados. 

As definições iniciais do processo de pesquisa realizado com a Revista 

Nova Escola foi o seguinte:  

o Tema – O lúdico e o jogo a partir das características e categorias, 

função lúdica e função educativa, encontrado nos artigos das 

sessões ―Brincando e Brincando e Aprendendo‖; 

o Recorte temporal -1986 a 1996; 

o Instituição com o acervo – Biblioteca Central de Londrina; 

o Criação de um repertório analítico para catalogação – contendo 

nome da revista, número de publicação, artigos, títulos e autores; 

o Seleção, separação e análise das informações coletadas; 

4.4. Análise das reportagens em âmbito geral 

Como indicado acima, no início de investigação delimitamos um período 

para a investigação e a análises – de 1986 a 1996 -, porém, ao começarmos as 

averiguações dos sumários, descobrimos que o nosso tema de pesquisa não se 

encontrava nos primeiros anos do periódico.  

Neste cenário reorganizamos a pesquisa. Após, fazermos os 

levantamentos dos sumários e a sua catalogação (sobre os com seguintes itens: 

nome da revista, número de publicação, artigo, títulos e autores), delimitamos um 

novo recorte temporal para a realização da pesquisa. O período escolhido foi de 
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1989 a 1995, pois percebemos que a partir de 1989, mais especificamente em 

Junho, encontramos a sessão chamada Brincando e Aprendendo na citada 

revista a cima, que abordava diretamente sobre o tema deste trabalho. Dentro da 

nossa temática de pesquisa – lúdico ou jogo – conseguimos obter 51 artigos. 

Então, obtivemos o seguinte resultado quanto ao número de publicações 

catalogadas por ano:  

Quadro 1 - Reportagens por ano de publicação 

 

Revista  
Nova Escola 

 
Ano/ 
Meses de publicação 

M
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o
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D
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1989   
 

X X X X X X 

1990 X X X X X X X X X 

1991 X X X X X X X X  

1992 X X X X X X X X  

1993 X X X X X X X X  

1994    X  X X X X 

1995 X X X X X  X  X 

 

Podemos perceber que a revista era publicada da seguinte forma: de 

Março a Junho e de Agosto a Dezembro. Pode-se observar no quadro também 

que todos os anos pesquisados se encontram com os meses de publicações 

incompletos.  

Quanto à análise das reportagens, onde buscávamos a nossa temática – 

Lúdico ou jogos -, estabelecemos o seguinte critério para análise: identificar as 

reportagens que abordava o jogo com indicativo de ―função educativa‖, na qual os 

mesmos seriam usados como uma ―ferramenta‖ para o processo de 

ensino/aprendizagem, com o professor se utilizando desse meio para a 

explicação e averiguação dos conteúdos de diversas disciplinas. E, quais 

reportagens abordavam o jogo a partir da sua ―função lúdica‖ aqueles que 

contribuem para a formação e desenvolvimento da criança de forma livre. Estes 

conceitos foram brevemente abordados no capítulo anterior.  

Identificamos que: das 51 reportagens 21 delas abordavam os jogos com 

função educativa, 30 das reportagens traziam o jogo com a função lúdica. Num 
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segundo momento analisamos entre as reportagens que indicavam a função 

educativa, quais as disciplinas mais trabalhadas.  

Quadro 2 - Função educativa do jogo – quadro por disciplinas 

 

Disciplinas    

 
Títulos das reportagens 
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O jogo do corpo humano X X  X    

Os encantos dos jogos de simetria  X  X    

Para gostar de Matemática  X      

Percorrendo domínios e fronteiras   X     

Física ao alcance de todos     X   

Cores formas e espessuras  X      

Dominó e labirinto nas aulas de Português e 
Matemática 

X X      

Para aulas interdisciplinares  X    X X 

Antigo jogo de cartas passa noções de Matemática  X      

Um cassino na aula de Geografia  X X    X 

Jogos para desafiar e permitir a auto avaliação dos 
alunos 

X X X X X X X 

Para ensinar Estudos Sociais   X   X  

Siga a pista e acerte a palavra X X X X X X X 

Para trabalhar cores e Matemática  X      

A Matemática dos objetos de classe  X      

Para enriquecer o vocabulário X       

Para explorar habilidades Matemáticas  X      

Alvo de letras X       

O caracol alfabético X       

Feche a caixa  X      

Acerte a palavra X       

 

 Pode-se observar na tabela acima que os artigos que trazem o jogo com 

sua função educativa as disciplinas que mais usaram o jogo como auxiliador 

pedagógico foi: Matemática e Língua Portuguesa. Porém, e na Matemática que 

ele passa a ser mais utilizado pelos professores. Já os conteúdos específicos das 

reportagens serão destacados mais a frente. 

 Por outro lado, procuramos destacar as reportagens que indicavam a 

função lúdica analisando a partir das categorias do jogo indicadas por Caillois  

(1990), conforme é mencionado no capítulo 3 deste trabalho, que no caso de 

nossa pesquisa colabora com a perspectiva do jogo como forma livre. Neste 

sentido, apresentamos os seguintes dados: 

 



73 

 

 

 

Quadro 3 - Função lúdica – separação por categorias de Caillois 

 

Categorias 

 

 
Títulos das reportagens 
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Festejar o dia do índio e coisa séria    X  

Aproveite a emoção da música    X X 

Uma aula de música bem brasileira  X  X  

Dois jogos de faz de contas    X  

Jogos de bolas para meninos e meninas X    

Jogos dramáticos na alfabetização  X  X  

As crianças fazem o seu material  X  X  

Uma gincana interdisciplinar  X  X  

Quatro ideias para usar a sucata  X  X  

Para integrar o aluno surdo    X  

Para desenvolver a motrocidade  X    

Cantigas de roda   X  

Ensine os seus alunos a ouvir    X  

Muita alegria do começo ao fim do ano X  X  

Leve o circo para a sala de aula  X    

Bolas correndo em círculo X    

Para conhecer os dedos das mãos X    

Jogos para desenvolver o raciocínio X    

Para captura reflexos e movimentos X    

Capturando a bandeira do inimigo  X  X  

Entre no ritmo da roda X    

Jogos de grupo para a pré-escola   X   

Só escapa quem finge ser bicho  X  X  

Vence quem alinhar três peças X    

Rebata, corra e faça pontos  X    

Correndo com caranguejo X    

Completamente às cegas X  X  

Os varredores X    

Ache o seu lugar X    

Mude as regras X  X  

 

Em relação à tabela acima podemos observar que a maioria dos jogos tem 

por base duas características das quais Caillois (1990) propõe, sendo elas: Agôn 

(relacionadas com os jogos de competição) e Mimicry (relacionados aos jogos de 

simulação). Sendo que na maior parte dos jogos ambas aparecem juntas.  

Quanto aos jogos tratados a partir da sua função lúdica, eles colaborariam 

para o desenvolvimento infantil da seguinte forma: a socialização, o 
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desenvolvimento das habilidades motoras e psíquicas, a imaginação, a liberdade, 

a criatividade, senso de preservação, noções musicais, entre outros. 

Além dos artigos indicados nas tabelas contamos também com dois que se 

encaixam em ambos os tipos de jogos (artigos – Recreação para todas as aulas e 

Dois jogos para os dias de chuva), visto que, estes jogos trazem propostas para o 

desenvolvimento de conteúdos de disciplinas, porém se não estiverem atrelados e 

eles são excelentes jogos que contribuem para o desenvolvimento humano. 

Então, após essas análises das estruturas iniciais das reportagens 

obtemos os seguintes resultados: que as reportagens analisadas jogos que 

puderam ser organizados por suas funções educativas ou lúdicas, e organizados 

segundo categorias ou disciplinas conforme a função designada. Que os jogos 

vinculados à função lúdica contribuíam para o desenvolvimento infantil de modo 

amplo e que os jogos utilizados a partir da função educativa foram utilizados 

especialmente como exercício para que o educando aprenda os conteúdos 

propostos. 

4.5. Análise dos conteúdos específicos das reportagens 

Abaixo expomos os resultados obtidos a partir das análises dos conteúdos 

específicos das reportagens da Revista Nova Escola. Num primeiro momento, 

destacamos as reportagens que abordam o jogo pela função educativa, ou que o 

apresentam como ferramenta para ensino de outros conteúdos. 

Como vimos, a matemática é uma das disciplinas mais indicadas, o que 

pode ser observado no artigo ―Acerte a palavra‖ de agosto de 1995, cujo jogo a 

ser trabalhado que tem por objetivo, “[...] exercitar o raciocínio lógico e dedutivo, 

que mais tarde será útil no aprendizado da Matemática” (REVISTA NOVA 

ESCOLA, 1995, p. 47).   

Do mesmo modo, a disciplina de Língua Portuguesa também é indicada 

como possível de ser trabalhada pelos jogos e ao mesmo tempo auxilia no 

trabalho com o raciocínio lógico que poderá ser utilizado para o aprendizado de 

Matemática. Segundo o mesmo artigo já citado:  

Essa habilidade é desenvolvida à medida que a criança é levada a 
interpretar as pistas que surgem durante o jogo e a formular hipóteses, 
até descobrir a palavra escondida. O aluno também aprende que pode 
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combinar letras e formar palavras diferentes com o vocabulário que já 
conhece. [...] já que o objetivo é descobrir qual é a palavra que um dos 
jogadores mantem escondida (REVISTA NOVA ESCOLA, 1995, p. 47).  

No artigo ―Antigo jogo de cartas passa noções de Matemática‖ de outubro 

de 1991, percebemos que professor utiliza deste jogo para que os alunos 

consigam desenvolver os conceitos relacionados com o conteúdo de Matemática. 

 

Figura 2 – Artigo intitulado ―Antigo jogo de cartas‖ 

 

Um antigo e popular jogo de cartas, o 21, pode proporcionar aulas 
interessantes de Matemática [...]. [...] para trabalhar álgebra, cálculo 
mental, cálculo relacional, probabilidade e estimativa. Os alunos jogam 
com as 52 cartas do baralho (só os coringas são excluídos). Cada carta 
vale o seu número de 2 a 10; o ás vale 1 ponto e as figuras (damas, 
valete e rei) contam 10 pontos cada. O objetivo do jogo é somar 21 
pontos com as cartas que cada jogador tem nas mãos (REVISTA NOVA 
ESCOLA, 1991, p. 8).  
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Percebemos que o jogo estimula especificamente os conceitos 

Matemáticos, como os citados acima, sendo então utilizado pelo professor 

somente como uma ferramenta pedagógica para a execução do seu trabalho no 

processo de ensino-aprendizagem.   

Corroborando com essa proposta de trabalho pedagógico o artigo ―A 

Matemática dos objetos de classe‖, de outubro de 1993. Propõem jogos que 

estimulam a comparação e a estimativas, por meio de objetos dentro da própria 

sala de aula, assim de acordo com o artigo, 

São jogos que podem perfeitamente ser postos em prática em sala de 
aula, como por exemplo, [...] Estimativas, que tem por finalidade ensinar 
a criança a fazer comparações e estimativas a partir de objetos 
concretos. Para jogar, não são necessários mais do que os objetos 
disponíveis em qualquer sala de aula, como lápis, borracha, régua, 
carteira ou folha de papel. O objetivo é calcular, o mais corretamente 
possível, a medida de um objeto em relação a outro objeto pequeno – 
lápis, apontador, livro, etc. – para servir de medidor. Um participante 
escolhe um objeto maior do que o medidor e todos vão calcular quantas 
vezes o medidor cobre o objeto. Por exemplo, quantas borrachas são 
necessárias para atravessar a carteira escolar? [...] Todos os jogadores 
calculam em voz alta quantos medidores precisam ser usados, e depois 
vão conferir suas estimativas usando sempre o mesmo medidor 
(REVISTA NOVA ESCOLA, 1993, s/p).  

Entendemos que em todos os artigos citados acima o professor utiliza-se 

dos jogos para o auxílio de seu trabalho docente – ferramenta que colabora no 

processo de ensino-aprendizagem – explicar conteúdos relacionados às 

disciplinas a serem trabalhadas. O que faz com que o jogo perca o seu foco, no 

entanto, o jogo com função livre quando utilizado no ambiente escolar vem 

auxiliar com a aprendizagem dos educandos, e consequentemente acaba por 

colaborar com a formação plena de cada indivíduo, isto é, auxilia na 

aprendizagem de habilidades necessárias para o exercício da cidadania e da 

democracia, como mencionado no capítulo 2 deste trabalho.   

Os professores ao proporem tais atividades fazem com que os alunos 

sejam forçados a participarem, pois segundo Caillois (1990, p. 26),  

Todavia, é indiscutível que o jogo deve ser definido como uma atividade 
livre e voluntária, fonte de alegria e divertimento. Um jogo em que 
fôssemos forçados a participar deixaria imediatamente de ser jogo. 
Tornar-se-ia uma coerção, uma obrigação de que gostaríamos de nos 
libertar rapidamente. Obrigatório ou simplesmente recomendado, o jogo 
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perderia uma das suas características fundamentais, o fato de o jogador 
a ele se entregar espontaneamente, de livre vontade e por exclusivo 
prazer [...].  

Por outro lado, esta compreensão sobre o jogo também estava 

apresentada nas reportagens das revistas em artigos nos quais o Lúdico ou Jogo 

foi apresentado em sua forma Livre, ou a partir de sua função lúdica, que 

totalizaram 30, e trazem que a proposta de trabalho do jogo em si próprio 

corroborará com a formação humana como já destacado anteriormente. 

Assim, identificamos alguns artigos da Revista Nova Escola que nos 

demonstram esta proposta de jogo Livre, que vem com o intuito de colaborar para 

o desenvolvimento do ser humano. Além de fornecer situações para que todos 

que se encontram envolvidos neste processo consigam desenvolver a liberdade, 

que tanto nos é cobrada por nossa legislação como nos foi mencionado no 

capítulo 2 deste trabalho.  
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Figura 3 – Artigo intitulado ―Dois jogos de faz-de-conta‖ 

 

O artigo de setembro de 1989 nos traz a seguinte reportagem, ―Dois jogos 

de faz-de-contas‖, que propõem atividades que estimulam o desenvolvimento e a 

socialização. Permite que as crianças representem os seus personagens 

preferidos, o que faz com que eles estimulem a imaginação, tendo assim a 

liberdade de criação, muito próximo da categoria de Mimicry indicada 

anteriormente. 

Para auxiliar o desenvolvimento da personalidade das crianças e 
promover a integração entre elas [...]. Ele é ótimo para os alunos [...] que 
curtem muito os jogos de faz-de-conta. Neste, as crianças representam 
diversas personagens pintadas num painel, que ganham vida através de 
cada aluno. Os resultados são muito positivos: cria-se na escola um 
ambiente onde cada um pode ser o que realmente é e, mais ainda, 
ensina a conviver com o outro (REVISTA NOVA ESCOLA, 1989, p. 22).  

O artigo de abril de 1990 que traz a seguinte reportagem ―As crianças 

fazem o seu material‖, as crianças tem a possibilidade que desenhar, pintar, colar, 
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recortar e recriar, ao seu modo, desenvolvendo assim a expressão, a imaginação, 

como as habilidades motoras, tendo liberdade em sua criação,  

Para desenvolver a expressão criadora das crianças, nada melhor do 
que um trabalho de arte. Desenhar, pintar, colar, recortar, medir são 
algumas das inúmeras habilidades que o fazer artístico proporciona. E 
que tal fazer também com os alunos os materiais utilizados nas pinturas, 
esculturas, colagens? Criando os materiais, as crianças vão saber como 
são feitos, para que servem, [...]. Cabe ao professor incentivá-los a usar 
livremente os materiais, [...] (REVISTA NOVA ESCOLA, 1990, p. 20).   

Temos também o artigo de outubro de 1990, com a reportagem ―Para 

integrar o aluno surdo‖, são jogos que trabalham a socialização, as diferenças e o 

respeito e a integração, 

[...] muita coisa pode ser feita em sala de aula para que o aluno 
deficiente auditivo se sinta integrado. [...] Brincadeiras e jogos são 
atividades que toda criança adora. Para que a criança surda [...] participe 
de fato e se integre ao grupo, a medida mais acertada é trabalhar com 
atividades de expressão corporal, que não se resumem a palavras.  [...] 
Brincar de imitar animais e personagens de desenhos animados, fazer 
teatro de fantoche, tudo isso [...] propicia o trabalho em equipe. São 
atividades que canalizam a energia a ser gasta com a audição, através 
da compensação dada pela visão, criando na classe, também para os 
alunos surdos, oportunidades de interpretação das relações sociais 
(REVISTA NOVA ESCOLA, 1990, p. 20).  

Como último exemplo, citamos o artigo de dezembro de 1995, que traz a 

reportagem ―Mudando as regras‖,  

O jogo das instruções, montado com brincadeiras já conhecidas, mexe 
com a criatividade das crianças. Elas escrevem novas regras para os 
seus jogos favoritos, que serão seguidas por outros participantes. O 
professor desafia as crianças a criar uma alternativa para o mesmo jogo. 
É importante deixar claro que devem ser ideias ―nunca antes pensadas‖, 
para que realmente pensem e inventem, [...] (REVISTA NOVA ESCOLA, 
1995, p. 47).  

Percebemos que em todos os artigos mencionados, que tratam dos jogos 

Livres, a partir de sua função lúdica, corroboram com a discussão proposta neste 

trabalho de pesquisa, isto é, que são atividades que contribuem para a formação, 

desenvolvimento humano, e de sua socialização. Visto que, estes jogos não 

trazem implícitos em si nenhuma outra aprendizagem, a não ser aquele explícito 
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por elas próprias, ou seja, possui um fim em si mesmo, e só ela por si basta para 

propor conhecimento. 

Figura 4 – Artigo intitulado As crianças fazem seu material 

 

Assim, dentre os 30 artigos que analisamos nesta perspectiva, de jogo 

livre, encontramos, por meio da execução destas atividades diversas contribuição 

para o desenvolvimento humano em várias áreas, como: socialização, 

musicalização, imaginação, coordenação motora, valorização da cultura, 

liberdade de expressão, integração, entre outros tantos aspectos que contribuem 

para a formação do indivíduo e a sua emancipação.  

Com isto, compreendemos que a Revista Nova Escola indicava que os 

jogos educativos poderiam ser trabalhados na escola pelo docente em duas 

perspectivas, como aparato para o seu trabalho e proposto a fim de contribuir 

para a fixação dos conteúdos de alguma disciplina; ou como em sua forma livre, 

apresentando outros benefícios para a formação humana. 

Entre as duas perspectivas, destacamos a importância do jogo e do lúdico 

enquanto possibilidade de libertação do indivíduo, para o seu viver e mover 

perante a sociedade, uma vez que, o mesmo lhe concede opção de escolha, não 
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sendo impostos, mas sim, escolhido e realizado por aqueles que o executam de 

forma livre, o que possibilita crescimento e desenvolvimento. Neste sentido, o 

jogo em sua função lúdica contribui de modo decisivo para a realização do sujeito, 

ao contrário do jogo por sua função educativa, que passa a ser uma imposição 

por parte do docente para a sua execução e realização. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto entendemos que o lúdico é uma atividade que 

fundamenta a vida humana. A Revista Nova Escola nos demostrou em seus 

artigos exemplos de como esta atividade poderia vir a contribuir com a formação 

integral do indivíduo (física, cognitiva e socialmente), o que consequentemente 

implicaria na aprendizagem de habilidades necessárias para o exercício da 

cidadania e da democracia.  

O que veio a colaborar justamente com o que o nosso país necessitava e 

exigia em sua legislação, no período pós-ditadura militar: que os indivíduos 

tivessem uma formação plena para o desenvolvimento da cidadania. A referida 

revista nos apresenta que o lúdico em sua forma lúdica poderia ajudar neste 

quesito, de contribuir com a formação cidadã. Pois, tal atividade em si mesmo 

tinha valor educativo, além de trazer os seus conceitos fundantes (traz o que e 

essencial para a vida humana, é livre e te função social).   

Era esta formação integral que se fazia necessário no final do século XX, 

uma vez que necessitávamos que os indivíduos fossem críticos, livres em suas 

ações, escolhas individuais, e se tornasse politizados. Pois, necessitávamos de 

pessoas aptas que buscassem melhores condições de vida para si e a sociedade, 

ao mesmo tempo soubessem exercer a sua democracia. Por isso, salientamos 

sobre a relevância do lúdico na formação humana, contribui para que os sujeitos 

se humanizem e desenvolvam as suas plenas habilidades. 

Por fim, entendemos que a Revista Nova Escola veio a corroborar com o 

processo pelo qual a sociedade brasileira vivenciou – de redemocratização -, uma 

vez que propôs diversas abordagens lúdicas que colaborariam para a plena 

formação humana de vários indivíduos neste período. Porém, como já 

mencionamos o lúdico sendo utilizado em sua forma livre, não se encontrando 

atrelado a nenhum outro tipo de conhecimento. 

O processo de pesquisa desenvolvido neste trabalho abre possibilidade 

para outros estudos sobre o lúdico, sobre a revista ou a partir da abordagem 

metodológica selecionada, com foco na história da educação ou outras áreas de 

conhecimento. Fica evidente que a pesquisa com periódicos permite a 
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investigação de variados temas. Da mesma maneira o lúdico ainda se constitui 

um elemento que pode ser aprofundado em outros processos de pesquisa. 
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