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RESUMO 

 

O trabalho discute o uso do jogo pré-desportivo de futsal como ferramenta 
para se trabalhar o desenvolvimento motor do aluno do ensino fundamental I, 
buscando apresentar características relevantes, evidenciando que essa atividade 
desenvolve de forma prazerosa a criança por completo, exercitando mente e 
corpo, mostrando a importância do uso do mesmo como instrumento no processo 
educativo. Com isso, dentro do processo de ensino-aprendizagem, o professor 
tornar sua aula mais atrativa mediante a existência de um jogo que produza prazer, 
motivando o aluno, sendo que o mesmo se sentirá mais apto e capaz de 
desenvolver suas atividades na escola ou fora dela. Dessa forma o estudo evidência 
algumas citações de diferentes autores que discorrem sobre o jogo, a ludicidade e 
suas relações com a aprendizagem, analisando os aspectos que concorrem para 
que o jogo cumpra integralmente seu papel, buscando a socialização, a afeição, a 
motivação, a criatividade e a cognição para que o aprendizado proporcione um 
desenvolvimento integrado das potencialidades e habilidades das crianças nas 
séries iniciais. Inicialmente, serão apresentados estudos sobre as sensações e 
emoções presentes na prática do jogo pré-desportivo de futsal capazes de gerar 
criatividade e motivação aos alunos para se movimentar e desenvolver seu 
repertório motor, em seguida, buscou-se o conhecimento relacionando o corpo como 
ferramenta na construção desse desenvolvimento motor e finalizando com estudo 
sobre a ludicidade em união com o jogo citado. 

 

 

 

Palavras-chave: Sensações emotivas; Jogo; Movimento; Lúdico; Brincar; Aprender. 

  



GOIANO, Denni de Oliveira. O uso do jogo pré-desportivo de futsal para 

melhorar o repertório motor do aluno do ensino fundamental I. 2018. 25 folhas. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Educação Física – Licenciatura) – União de 

Faculdades do Amapá (Fama), Macapá, 2018. 

 

 

ABSTRACT 

 

The work discusses the use of the pre-sport futsal game as a tool to work 
the motor development of the elementary school student I, seeking to present 
relevant characteristics, evidencing that this activity develops in a pleasurable way 
the child completely, exercising mind and body, showing the importance of using it as 
an instrument in the educational process. With this, within the teaching-learning 
process, the teacher makes his class more attractive through the existence of a 
game that produces pleasure, motivating the student, being that he will feel more apt 
and able to develop his activities in school or out her. In this way the study evidences 
some citations from different authors that talk about the game, the playfulness and its 
relations with the learning, analyzing the aspects that compete for the game to fully 
fulfill its role, seeking the socialization, the affection, the motivation, the creativity and 
cognition so that learning provides an integrated development of children's 
potentialities and abilities in the initial grades. Initially, studies will be presented on 
the sensations and emotions present in the practice of the pre-sport futsal game 
capable of generating creativity and motivation for the students to move and develop 
their motor repertoire, then the knowledge was sought relating the body as a tool in 
the construction of this motor development and finalizing with study on the 
playfulness in union with the mentioned game. 

 

Key-words: Emotional feelings; Game; Movement; Ludic; Play; Learn. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prática do jogo pré-desportivo de futsal apresenta inúmeras 

possibilidades para se trabalhar os movimentos básicos do repertório motor da 

criança na faixa etária de 7 á 10 anos, tendo como proposta principal o valor 

educativo da modalidade, além de criar nos participantes muitas sensações 

agradáveis, motivando os mesmos a permanecer na atividade e exercitar seu corpo. 

Os alunos do ensino fundamental I demonstram satisfação e entusiasmo 

na prática de jogos que oferecem essa grande variedade de movimentos e 

sensações, e tem por objetivo especial a estimulação para a criança construir seu 

próprio repertório motor, respeitando as fases do seu desenvolvimento, sem 

nenhuma sobrecarga. 

Entretanto, é prudente afastar-se do jogo competitivo, o qual exige 

perfeição do movimento visando o rendimento, descartando os aspectos técnicos e 

táticos para deixar a aprendizagem totalmente aberta, ou seja, os conteúdos do 

ensino são aplicados pelo professor e praticados pelo aluno sem interferência e 

correções dos gestos motores. 

O jogo oferece muitos pontos positivos a se trabalhar na aula de 

educação física, tais como: a vivência de sentimentos agradáveis, motivação, 

entusiasmo, socialização, companheirismo, cooperação, entre outros do gênero, 

além de desenvolver a produção de movimentos básicos do repertório motor, isto é, 

pular, saltar, rolar, correr, andar, etc. 

Um ponto a ser observado nesta prática diz respeito ao fator lúdico 

presente na modalidade pré-desportiva, visto que, não existem regras rígidas há 

serem cumpridas, transformando a mesma em uma brincadeira divertida e 

prazerosa. 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica que 

pretende explanar o tema com base em referências teóricas publicadas em 

conteúdos científicos. Verificou-se nesta coleta de dados, a produção cientifica sobre 

o jogo pré-desportivo, em especial o futsal. 
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2. SENSAÇÕES PRESENTE NA PRÁTICA DO JOGO PRÉ-DESPORTIVO 

Para Freire e Scaglia (2003), as crianças quando participam do jogo pré-

desportivo de futsal, desenvolvem sensações aparentes, privilegiando o prazer, o 

entusiasmo, a satisfação em participar de um momento social com os colegas, 

ignorando momentaneamente questões físicas, ou seja, exercendo ações que não 

se resumem a movimentos perfeitos e sim o mais puro e simples prazer de brincar. 

 

O jogo é uma categoria maior, uma metáfora da vida, uma simulação lúdica 
da realidade, que se manifesta, que se concretiza quando as pessoas 
fazem esporte, quando lutam, quando fazem ginástica, ou quando as 
crianças brincam.” (FREIRE & SCAGLIA, 2003, p. 33) 

 

Conforme Huizinga (1999), as características presentes na prática do jogo 

oferecem sensação agradável de contentamento e alegria aliado ao divertimento em 

companhia dos colegas, fazendo com que o aluno se ocupe, tendo na modalidade 

metas bem definidas e próprias que são atingidas e se encerram com ela. Desta 

forma a palavra jogo se aplica em especial as crianças, objetivando a diversão, além 

de atentar para o processo de ensino e aprendizagem da educação. Portanto, o jogo 

pré-desportivo de futsal para o aluno do ensino fundamental I, que está na faixa 

etária de 7 á 10 anos, constitui um fim, o mesmo atua com o objetivo de ganhar 

prazer no decorrer da atividade. 

 

“o jogo é uma das atividades sociais da criança, efeito de uma 
aprendizagem específica [...]” e “deve ser apreendido no âmbito da 
sociabilidade infantil, nela surgindo como pretexto para criar ou manter o 
vínculo social entre crianças, ou entre crianças e adulto”. (BROUGÉRE, 
1998, p. 209) 

 

Desta forma para Brougére (1998), o jogo acontece com aqueles que se 

envolvem com a atividade física e se entregam a mesma, buscando divertimento e 

socialização, manifestando seu íntimo, seu mundo interior, cheio de desejos, 

fantasia, ansiedades, medos. No jogo podemos demonstrar nossas vontades, 

evidenciar expressões, praticar ações, apresentar emoções próprias do ser humano 
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em companhia de outros. Podemos imaginar e agir, agir e imaginar numa prazerosa 

troca, assim o lúdico permite que haja uma liberdade de expressão, que possamos 

ser espontâneos, verdadeiros. 

Quanto a isso Freire (2005) acredita que o jogo é administrado 

principalmente pela subjetividade, que oferece um caminho de liberdade e preenche 

o indivíduo de emoções, entretanto, o jogo possui, em menor escala, propriedades 

do mundo que nos cerca, fazendo com que o indivíduo não se esqueça do seu 

cotidiano, tendo um pé ancorado na realidade. O jogo é um território de fantasia, 

cheio de sentimentos, por ser um lugar onde provavelmente os indivíduos são 

verdadeiros, não escondendo sua identidade interior, onde o simples fato de estar 

inserido no ambiente do jogo abandona qualquer tentativa de ludibriar a essência 

desse território de imaginação, pois quebrando essa regra o indivíduo 

automaticamente põe-se fora da situação de jogo.  

Segundo Anísio Teixeira (1962), a arte de ensinar é repleta de 

características relacionadas aos conhecimentos especializados e técnicos, e que 

diante desses dizeres, percebe-se que essa arte precisa de um artista, fazendo 

referência ao professor, para que possa através de seu envolvimento com a 

disciplina proporcionar aos alunos o sentimento de atração, prazer, motivação e 

entusiasmo, de forma a influenciar suas atitudes de companheirismo e cooperação 

na escola. 

2.1  AS CARACTERISTICAS DO JOGO QUE GERAM EMOÇÕES 

 Em concordância com Huizinga (1999, p. 40) refere-se: “a liberdade de 

ação do jogador, a separação do jogo em limites de espaço e tempo, a incerteza que 

predomina o caráter improdutivo de não criar nem bens nem riqueza e suas regras¨. 

Diante dessas particularidades aparentes na prática do jogo Huizinga 

(1999), destaca a inclusão de regras que impõe limites, entretanto, as mesmas 

podem ser adaptadas conforme o objetivo proposto pelo professor, criando-se 

diferentes situações em que o jogo poderá se desenvolver, assumindo uma forma 

particular, sendo capaz de entusiasmar por meio do desafio proposto de acordo com 

a dinâmica em que se desenvolveu. 
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Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regas livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma 
consciência de ser diferente da “vida quotidiana”. (HUIZINGA, 2000, p. 33) 

 

Contudo parece oportuno mencionar que as características do jogo pré-

desportivo proporcionam ao aluno um entendimento e aprendizado de algumas 

habilidades motoras básicas, sendo capaz de tornar o próprio aluno satisfeito e 

entusiasmado com sua atuação. 

Para Tizuko Kishimoto (1994), o jogo deve ter fim em si mesmo, e o 

jogador deve ter como única preocupação jogar e se diverti. Assim, não podemos 

denominar como jogo uma situação apenas olhando para ela, é necessário 

interpretar o objetivo daqueles que estão presentes nesta situação. 

A autora caracteriza o jogo levando-se em consideração alguns critérios: 

a não literalidade: o jogo é produzido a partir de desejos, emoções, motivações e 

entusiasmo requeridos diretamente pelo individuo, possuindo o predomínio da 

realidade interna sobre a externa, ou seja, o faz de conta presente nesta atividade 

oferece a criança o poder de construir e reconstruir fatos, objetos, circunstância 

presentes nesse ambiente.  

Outro critério observado por Kishimoto (1994) é o efeito positivo: quando a 

criança entra nessa realidade do jogo, a mesma faz por prazer e alegria, sendo 

assim, o jogo é normalmente cheio de sorrisos, o que traz satisfação ao jogador, 

acarretando inúmeros efeitos positivos para a dominância corporal, moral e social.  

Dando prosseguimento a mais um critério observado pela autora temos a 

flexibilidade: uma característica do jogo é o descompromisso com a realidade, 

oferecendo novas combinações de idéias e comportamentos, soluções e resoluções 

de problemas. 

 Tizuko Kishimoto (1994) aponta a livre escolha: o jogo deve ser escolhido 

de livre e espontânea vontade, não é taxado nenhum tipo de obrigação aos 

indivíduos presente nesta modalidade. 
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Freire (2005) ressalta que o jogo é desenvolvido em regras e situações 

produzidas pelo praticante com total desinteresse pelo exterior, reforçando que a 

objetividade tem valor secundário no jogo e que a incerteza é o tempero que faz com 

que o mesmo jogo seja sempre permeado de situações diferentes, imprevisíveis. 

Situações essas que levam os alunos a exporem suas emoções, 

produzindo um lugar repleto de atitudes inesperadas que cativam os integrantes da 

atividade, assim como aqueles que acompanham de longe esse desenvolvimento. 

(FREIRE, 2005) 

2.2 BRINCAR E APRENDER COM AS EMOÇÕES 

A criança nesta fase de desenvolvimento compreendido na faixa etária de 

7 á 10 anos, está sempre brincando e se divertindo, e que por meio desse 

sentimento, acredita-se que ela, no ambiente escolar, aprenda com alegria, com 

vontade. Segundo Sneyders (1996, p.36) que “educar é ir em direção á alegria”. O 

professor através de seu ensinamento faz com que a criança aprenda com prazer, 

alegria e entretenimento, sendo importante destacar que a educação através da 

brincadeira está distante da concepção simples de passatempo, sem objetivo 

definido. 

 

A criança é, antes de tudo, um ser feito para brincar. O jogo, eis ai um 
artificio que a natureza encontrou para levar a criança a empregar uma 
atividade útil ao seu desenvolvimento físico e mental. Usemos um pouco 
mais esse artificio, coloquemos o ensino mais ao nível da criança, fazendo 
de seus instintos naturais, aliados e não inimigos. (ROSAMILHA, 1979, p. 
77)  

 

Conforme Rosamilha (1979), a capacidade de brincar coloca a criança em 

um espaço cheio de emoções, as quais a ajudam em seu crescimento e 

desenvolvimento educacional. A literatura especializada considera que o ato de 

brincar é o fazer em si, um fazer que requer tempo e espaço próprios, um fazer que 

se constitui de experiências culturais, que conduz os relacionamentos, produzindo 

sensações agradáveis, sentimentos de interação podendo ser uma forma de 

comunicação consigo mesmo e com os outros. 

De acordo com Betti (1992, p. 81), “o prazer de participar das aulas 

apareceu como palpável na medida em que pode ser sentido pelos alunos, às vezes 
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como algo indescritível”, o autor relata que a criança experimenta o prazer de brincar 

e aprender nas aulas de educação física escolar como elemento de grande 

significância, dessa forma, sentindo-se prazer em participar dos jogos, curtindo uma 

liberdade, que para os alunos é demonstrada de forma espontânea, que gera 

atitudes carregadas de elementos emocionais. 

As manifestações emocionais ocorridas durante o jogo nas aulas de 

educação física, vistas dessa maneira, servem para auxiliar o aprendizado do aluno 

em ambiente escolar. (BETTI, 1992) 

O prazer que o ambiente do jogo proporciona, associado à liberdade 

advinda deste mesmo ambiente carregado de imaginação e fantasia, permite que 

ocorram manifestações emocionais que geram por sua vez um autoconhecimento 

que, se bem orientado pelo professor, pode, talvez, fazer o aluno vir a refletir sobre 

suas ações, transformando seu comportamento em determinadas situações; pois o 

professor bem instruído enxergará em tais características um campo fértil para 

aprendizagens significativas. (BETTI, 1992) 

Desta forma Hirama (2002) afirma que é de responsabilidade do professor 

em ambiente escolar ficar atento as manifestações que venham de encontro com as 

manifestações de prazer e satisfação ocorridas durante o jogo de característica 

destrutiva, possibilitando e oportunizando um momento para que os alunos 

percebam e reflitam sobre as próprias emoções e as dos outros, gerando assim uma 

oportunidade de aprendizado e diálogo entre todos, fazendo com que haja uma 

possível conscientização de seus atos, sem que ocorram prejuízos, tanto coletivos 

quanto individuais. 

 

É necessário que o professor tenha clareza que não se trata de ‘passar 
sermão’ nos alunos, o que, evidentemente, não traria muitos resultados 
positivos, especialmente se o professor tomar parte da aula para isso, pois, 
as crianças querem brincar e movimentar-se. Trata-se de possibilitar que 
eles reflitam sobre suas atitudes e de seus colegas e possam, até 
conjuntamente, buscar soluções ou alternativas que venham a substituir 
esse comportamento destrutivo. (HIRAMA, 2002, p. 265) 



 14 

3. O PROCESSO DE MOVIMENTO PARA EVOLUIR AS HABILIDADES 

MOTORAS 

De acordo com Munoz Munoz (1985), o processo de movimento é 

característica que está implícita no conceito de desenvolvimento do ser humano 

como um aspecto básico que contribui na melhora de suas habilidades motoras. 

Essa relação é enfatizada por Gallahue (1982, p.22), quando afirma que 

“neste processo intervém fatores como a maturação e o crescimento, apresentando 

um resultado positivo, ou seja, a adaptação do indivíduo que expressa uma força 

integrada pelos domínios cognitivos, afetivo social, motor e o meio ambiente”. 

Segundo Weineck (1999), a criança tem carência em se movimentar, e 

que devido a esse fator motivacional é apropriado a inserção do jogo pré-desportivo 

nas aulas de educação física para auxiliar o professor a desenvolver o repertório 

motor do aluno do ensino fundamental I sem maiores prejuízos, além de 

proporcionar um ambiente agradável e favorável, objetivando a estimulação para 

que, assim, a criança construa o seu repertório motor, sem nenhuma sobrecarga. 

Aguirre (1986, p.124) enfatiza este ponto de vista quando afirma: “tendo 

em vista o papel dos movimentos na aprendizagem e no desenvolvimento global, 

inclusive intelectual, eles deveriam ser totalmente incorporados á educação formal e 

valorizados também na educação informal”. 

O autor Manoel (1998), relata que o desenvolvimento das habilidades 

motoras é mais facilmente observado em crianças, visto que é natural que elas 

estejam em movimento o tempo todo, tanto que, ao se pensar nelas, logo se imagina 

movimento. As crianças interpretam o movimento de forma bastante descontraída, 

isso se compararmos com outros movimentos em outras fases de sua vida. Elas 

vivem experimentando novas possibilidades de acordo com seu amadurecimento 

cognitivo. 

Em conformidade com Tani (1999), quando a criança participa de jogos 

ou brincadeiras de forma espontânea, especialmente daquelas em que o lúdico está 

presente, oferecendo prazer e satisfação com o decorrer da atividade, ela só para de 

se movimentar quando as suas energias se esgotam. 
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Conforme Oliveira (1997), ao aceitar que esta faixa etária, compreendida 

entre 7 e 10 anos, está em constante desenvolvimento, sendo que suas principais 

atividade diárias envolvem gestos motores básicos necessários a rotina do dia a dia, 

e em consequência a esta afirmação, é prudente assegurar  a evolução de 

movimentos, como exemplo: pular, saltar, correr, andar, girar, entre outros por meio 

do jogo pré-desportivo de futsal trabalhado em ambiente escolar, não se devendo, 

nesse momento de prática, apressar a especialização desportiva. 

Nesse contexto Paes (2001), afirma que o objetivo principal desta 

atividade pré-desportiva é assegurar a prática do ensino, repassando as crianças  

todos os aspectos positivos existente nesta atividade, fortalecendo o vínculo de 

amizade e companheirismo gerado entre os alunos em ambiente escolar. Portanto 

parece oportuno observar que este tipo de atividade oferece o momento adequado a 

criança para se melhorar as habilidades motoras básicas, além de gerar um trabalho 

com foco no desenvolvimento do movimento, com o mínimo de conhecimento por 

parte da criança para a realização desta atividade. 

3.1 O DESENVOLVIMENTO DO MOVIMENTO COMO CONSEQUÊNCIA DA 

BRINCADEIRA 

De acordo com Santos (1999), a criança tem a necessidade de brincar 

constantemente, sendo essa atividade uma forma dela sentir-se viva além de 

experimentar o contato com o mundo que a rodeia. Essa afirmação é bem aceita por 

vários pesquisadores ao longo do tempo, visto que a criança sempre brincou, brinca 

atualmente e certamente continuará brincando, não importa o ambiente em que ela 

se encontre. 

 

A brincadeira cria para as crianças uma “zona de desenvolvimento proximal” 
que não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de 
desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver 
independentemente um problema, e o nível atual de desenvolvimento 
potencial, determinado através da resolução de um problema sob a 
orientação de um adulto ou com a colaboração de um companheiro mais 
capaz. (VYGOTSKY, 1984, p.97) 
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As brincadeiras devem respeitar a fase de desenvolvimento da criança, 

sendo oferecidas a ela atividades apropriadas de acordo com a zona de 

desenvolvimento em que ela se encontra. Existem brincadeiras que devem ser 

estimuladas e outras que exigem um desenvolvimento diferente. Desta forma, 

podemos perceber a importância de o professor conhecer a teoria de Vygotsky. 

 

“Partimos da hipótese de que pela brincadeira a criança realiza atividades 

essenciais para o seu desenvolvimento e que por meio deste brincar ela 

alcança as formas superiores mentais ao mesmo tempo que se torna 

participante efetiva de seu meio sociocultural ”. (LINS, 1999, p. 41) 

 

Conforme Vygotsky (1984), a predisposição de brincar está intimamente 

ligada a capacidade de se movimentar, sendo que o jogo pré-desportivo neste 

momento oferece um espaço propício para o trabalho e evolução das habilidades 

motoras básicas da criança, pois o simples fato de jogar estimula a criança a 

aprender, desenvolve seu pensamento e melhora seu aspecto motor devido a 

grande variedade de movimentos existente nesta prática. 

Nesse instante é preciso dar importância ao fato da criança querer brincar 

dando ênfase a construção do movimento, sendo esta sua maneira de identificar o 

mundo a sua volta, de vivê-lo, de descobri-lo, de conhecê-lo, tudo ao mesmo tempo. 

3.2 O CORPO COMO FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DO MOVIMENTO NA 

PRÁTICA DO JOGO PRÉ-DESPORTIVO DE FUTSAL 

Cada criança possui inúmeras maneiras de jogar e se movimentar, e que 

por meio dessas diferenças torna-se viável a prática do jogo pré-desportivo de futsal 

neste momento de ensino, na aula de educação física, visto que a atividade é de 

acordo com Huizinga (2000) colocada sem regras, deixando livre arbítrio na escolha 

do movimento de seu corpo. 

O corpo possibilita a criança a aprender e explorar o mundo, 

estabelecendo relações com os outros e com o meio. Segundo Sayão (2002), o 

corpo é usado como ferramenta de comunicação da criança com o mundo. É 
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importante esclarecer então que o corpo estabelece comunicação, se expressa, fala, 

cria e aprende com o movimento através da produção de gestos, sendo eles cheios 

de significados.  

Como nos afirma Santin (1987, p. 34), “o movimento humano pode ser 

compreendido como uma linguagem, ou seja, como capacidade expressiva”, pois 

dessa forma o corpo sustenta seu lugar como ator principal na infância, e em 

decorrência desse papel, destaca-se a pratica do jogo no cotidiano da criança, visto 

que proporciona a mesma um espaço de criação, de expressão e de construção do 

conhecimento através das suas experiências e vivências de movimento.  

Tal qual Baecker (2001), a criança deve ser tratada como um indivíduo 

livre de regras e autônomo, sendo que nesta perspectiva é proporcionado o maior 

número de experiências de movimento possível, para que elas possam adquirir 

formas de movimentar-se livremente, desenvolvendo sua própria relação com a 

cultura do movimento, experimentando os diferentes sentidos e significados, para, a 

partir de suas vivências, incorporá-las a seu mundo de vida. 

Nesse contexto Baecker (2001), temos a compreensão de que a 

construção do movimento no jogo nas aulas de educação física deve ser trabalhada 

por conter aspectos como: corporal - onde através do expressar-se e do esforçar-se 

da criança existe um confronto direto com o próprio corpo em movimento, aspecto 

material - onde através do explorar e configurar por meio do movimento torna-se 

possível a experimentação do meio/objetos, como também o aspecto de interação 

social - onde se busca o entender-se e comparar-se no sentido de saber relacionar-

se com os outros em situações de movimento. 
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4. O PAPEL DA LUDICIDADE NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DA CRIANÇA 

Vygotsky (1984) observa que é através da brincadeira que a criança 

desenvolve seu aspecto motor com relação ao mundo que tem contato, socializando 

com pessoas, conhecendo coisas e símbolos. Por meio das atividades lúdicas a 

criança cria muitas situações semelhantes ao seu cotidiano, as quais, pelo uso de 

sua imaginação, são reproduzidas e reorganizadas. Esta reprodução e 

reorganização se dá por meio de experiências que a criança vive no seu dia a dia, 

interpretando de acordo com seu entendimento, empatia, necessidades e desejos. 

Em conformidade com Winnicott (1975), o aspecto lúdico de uma 

atividade como jogo é considerado prazeroso, devido a sua capacidade de sugar a 

criança de forma intensa e total, criando um clima de satisfação e liberdade, sendo 

criado nesse momento, muita possibilidade de movimento. É este aspecto de 

envolvimento emocional que torna uma atividade lúdica de forte teor motivacional, 

capaz de produzir na criança um estado de vibração e euforia.  

Winnicott (1975) reforça que o lúdico concentra as energias das crianças, 

vence suas dificuldades, modifica sua realidade, propicia condições de liberação da 

fantasia e a transforma em uma grande fonte de prazer. Se tornando uma fonte de 

soluções que podem ser trabalhadas pelos educadores interessados em promover 

mudanças no aprendizado. As atividades lúdicas possibilitam o trabalho do ser 

humano como um todo, valorizando sua formação atitudinal, o desenvolvimento 

cultural, assimilação de novos conhecimentos, o desenvolvimento da sociabilidade 

da criatividade. 

Assim, a criança desenvolvesse de maneira prazerosa, sabendo 

diferenciar o real do imaginário, encontrando um equilíbrio no seu desenvolvimento. 

 Segundo Winnicott (1975), o lúdico na sala de aula torna-se um espaço 

apropriado na elaboração das atividades físicas, tanto individualmente como em 

grupo, tornando a criança a protagonista de sua história social, o sujeito da 

construção de sua identidade, buscando uma autoafirmação social, dando 

continuidade nas suas ações e atitudes, possibilitando o despertar para aprender. 

Sendo diversas as possibilidades e causas das dificuldades escolares, o lúdico tem 
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grande importância como estratégia de superação das dificuldades de 

aprendizagem. 

Conforme Piaget (1975), o desenvolvimento da criança é evolutivo, sendo 

que uma vez que a criança brinca, coloca em pratica a evolução de suas habilidades 

motoras determinadas pelo seu pensamento, sendo essa capacidade não mais 

esquecida. É nesse período que acontece a formação de conceitos, pois a ação de 

brincar gera um espaço para pensar, sendo que a criança avança no seu raciocínio 

e tem um desenvolvimento integral, abrangendo todos os aspectos. 

 

As contribuições das atividades no desenvolvimento integral indicam que 
elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e 
que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a 
afetividade, a motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo que a 
afetividade a que constitui a energia necessária para a progressão psíquica, 
moral, intelectual e motriz da criança. (NEGRINE, 1994, p.19) 

 

Assim para Negrine (1994), as atividades práticas a partir da ludicidade, 

abrem caminhos para desenvolver o repertório motor da criança, buscando a 

realização dos mais variados movimentos, adquirindo ritmo, coordenação, 

velocidade e flexibilidade. 

Em concordância Oliveira (1997), afirma que, nessa fase, as principais 

atividades são gestos motores, necessários a existência do ser humano, e por conta 

disso deve-se assegurar a evolução harmoniosa do organismo por meio de saltos, 

corridas, jogos e brincadeiras.  

 

[...] os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos 
dentro do contexto de aprendizado. Um dos usos básicos e muito 
importantes é a possibilidade de construir-se a autoconfiança. Outro é o 
incremento da motivação. [...] um método eficaz que possibilita uma prática 
significativa daquilo que está sendo aprendido. Até mesmo o mais simplório 
dos jogos pode ser empregado para proporcionar informações factuais e 
praticar habilidades, conferindo destreza e competência (SILVEIRA, 1998, 
p.02). 
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4.1 A FAMILIARIDADE DO LÚDICO COM O APRENDER 

Em conformidade com Ortega e Rossetti (2000), observam que o 

emprego do brincar autoriza o envolvimento dos processos de ensino e 

aprendizagem, solicitando do educando atitudes ativas, articulando esse 

envolvimento em um único momento. Dessa forma a brincadeira se torna 

espontânea, livre de regras, tornando-se um espaço privilegiado, na qual vai 

estimular a criação de um mundo de imaginação e fantasia. 

Destacando a questão do espaço apropriado para o desenvolvimento do 

aspecto lúdico em relação á educação, Dytz e Cristo (1995) destacaram a 

importância da ludoteca como ambiente ideal para as brincadeiras nas escolas. Esse 

lugar estimula a movimentação da criança, incentivada pela sua imaginação, junto 

da companhia de outras.  

Dytz e Cristo (1995) também observam que as brincadeiras com 

finalidades educativas mostram seu prestígio, pelo fato de trabalharem momentos de 

ensino-aprendizagem aumentando o conhecimento e capacidade da criança, através 

da introdução das atividades lúdicas, desenvolvendo participação e interesse. 

 

A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre como 
uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine 
na elaboração constante do pensamento individual em permutações 
constantes com o pensamento coletivo. (ALMEIDA, 1995, p.11) 

 

Em conformidade com Fialho (2007), é importante que as atividades 

lúdicas sejam utilizadas como ferramentas de apoio, constituindo alternativas úteis 

no reforço de conteúdos já apreendidos anteriormente. Entretanto, essa ferramenta 

de ensino deve ser instrutiva, transformada numa disputa divertida, e, que consiga, 

de forma sutil, desenvolver um caminho correto ao aluno. 

 Fialho (2007) também relata que o fator de competição, presente nos 

jogos, será evidente, porém não há motivos para preocupação, pois o professor 

precisa estar atento para evidenciar que esse tipo de competição ocorre apenas no 

jogo e não, na vida.  
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A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na 
elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre os 
alunos, na criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando 
esse processo transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos 
propostos na obra seja assegurado (FIALHO, 2007, p. 16). 

 

Fialho (2007) afirma que é essencial que haja uma relação com a 

aprendizagem, acontecendo um envolvimento na prática de jogos, tanto do 

professor, quanto do aluno. E neste envolvimento, ambos estão sendo, à sua 

maneira, inseridos no processo ensino/aprendizagem, e experimentando o prazer 

das apropriações e da construção do conhecimento. 

Segundo Lílian Montibeller (2003, p.320): “no brinquedo, a criança vive a 

interação com seus pares na troca, no conflito e no surgimento de novas idéias, na 

construção de novos significados, na interação e na conquista das relações sociais, 

o que lhe possibilita a construção de representações.” Portanto, é oportuno levar as 

atividades com o espírito lúdico para nossas salas de aula, através de brincadeiras e 

jogos que, por sua vez, estão envolvendo conteúdos importantes, porém, de uma 

forma mais prazerosa e diferenciada. 

Montibeller (2003) observa que uma aula trabalhada familiarizando o 

lúdico com o aprender é muito mais uma "atitude" do educador e dos educandos. 

Assumir essa postura implica sensibilidade, envolvimento, uma mudança interna, e 

não apenas externa, implica não somente uma mudança cognitiva, mas, 

principalmente, uma mudança afetiva. A ludicidade exige uma predisposição interna, 

o que não se adquire apenas com a aquisição de conceitos, de conhecimentos, 

embora estes sejam muito importantes. 

Portanto, é fundamental a utilização do fator lúdico no processo 

pedagógico, pois o ensino é facilitado por intermédio das atividades como jogos e 

brincadeiras.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender o processo pelo qual o jogo pré-desportivo de futsal 

desenvolve sensações e emoções aparentes nas crianças que o exercitam, 

objetivando a diversão e entretenimento, além de favorecer estímulos para sua 

evolução motora e podem auxiliar o professor no desenvolvimento de seu trabalho. 

É importante entendermos que o sentimento de motivação criado entre as crianças 

facilita seu aprendizado, contribuindo de forma positiva, desenvolvendo a 

criatividade, a empatia, a socialização, o companheirismo estimulando a criança a 

viver em sociedade. 

Outra questão diz respeito ao processo de movimento do corpo como 

característica essencial do ser humano, sendo que o mesmo é facilmente observado 

na criança presente no ensino fundamental I, visto que a mesma está brincando 

constantemente, experimentando o contato com o que está a sua volta, 

desenvolvendo suas habilidades motoras básicas, usando o corpo com ferramenta 

de comunicação com o mundo. Essa compreensão da existência desses inúmeros 

fatores presentes na criança em movimento quando brincam, oferecem um espaço 

para que sejam trabalhados vários aspectos corporais, fazendo com que a criança 

identifique, descubra e conheça o mundo a sua volta, tudo ao mesmo tempo. 

De acordo com o discutido constatou-se a importância do fator lúdico na 

formação da criança, visto que a brincadeira é uma atividade de fácil aceitação e 

que através dela o aluno avança no seu aspecto motor, além de destacar sua 

finalidade educativa, pelo fato de trabalhar momentos de ensino-aprendizagem por 

meio da motivação, participação e interesse da criança. 

O trabalho com o jogo pré-desportivo de futsal favorece o ambiente 

escolar do ensino fundamental I quando o aprendizado está voltado ao 

desenvolvimento das habilidades motoras básicas da criança, e nesse caso, 

aprender torna-se interessante para o aluno e passa a fazer parte de sua lista de 

preferências. Certamente, alguém que veja o ato de aprender como algo 

interessante em vez de tedioso é o grande desafio nas atuais práticas da área 

educacional. 
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