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Palavras da professora-pesquisadora

Prezado(a) Aprendente,

 

facilitador da aprendizagem, onde, quando e quem discutiu e discute sobre esse assunto e alguns 

   

 

apud

Profa. Dra. Lenise Sampaio.
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Croqui do Percurso

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professora:   Dra. Lenise Oliveira Lopes Sampaio 
E-mail: lenisesampaio@gmail.com MARCO III

Componente curricular: 
Ludicidade e Desenvolvimento da 45 horas/aula

Ementa: 

Objetivo geral: 

zero a seis anos;

  
Capacidade de interpretar textos;

Capacidade de prever;
Capacidade de operacionalizar;

Capacidade de objetivar. 
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Etapas do percurso:

UNI DADE I : ALGUMAS FORMAS DE COMPREENDER O DESENVOLVI MENTO DA 

  

- Brincar de viver 
- A brincadeira do faz-de-conta
- A interdisciplinaridade na/da ludicidade

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem):

    Sala de bate-papo

    Disponibilidade de arquivos de texto

    Leitura do livro Trilhas do Aprendente
    Consulta a livros

Metodologia:

virtual de aprendizagems, participem do curso e das aulas presencias, interajam com outras 
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LISTA DE SITES INDICADOS:

www.luckesi.com.br/textos/ludicidade_e_atividades_ludicas.doc 

http://www.def.uem.br/revistadef/admin/artigos/5f9db45abb6ece2d1abbd0a23340e7ce.pdf 

http://www.redenet.edu.br/publicacoes/arquivos/20070510_094035_LAZ%20012.pdf 

http://www.ufmg.br/proex/arquivos/8Encontro/Saude_60.pdf 

http://www.aliancapelainfancia.org.br/links.asp 

http://www.centrorefeducacional.com.br/ludicoeinf.htm 

http://unebxi.vilabol.uol.com.br/g5a.htm 

Ludicity - a theoretical term
http://www.csuchico.edu/kine/tasp/06prespapers/lopesludicitypaper.pdf 

O estudo do lazer na cidade
http://www.eefd.ufrj.br/ludicidade/estudo.htm 

http://www.nepsid.com.br/banco/teses/geral_adri.pdf 

http://www.centrorefeducacional.com.br/ludicoint.htm

http://www.faced.ufba.br/~ludus/trabalhos/2001.2/brincdes.doc 

http://www.arscientia.com.br/materia/insere_comentario.php 
http://www.hottopos.com/notand7/jeanludus.htm 

http://www.luckesi.com.br/textos/ludicidade_e_atividades_ludicas.doc
http://www.def.uem.br/revistadef/admin/artigos/5f9db45abb6ece2d1abbd0a23340e7ce.pdf
http://www.redenet.edu.br/publicacoes/arquivos/20070510_094035_LAZ%20012.pdf
http://www.ufmg.br/proex/arquivos/8Encontro/Saude_60.pdf
http://www.aliancapelainfancia.org.br/links.asp
http://www.centrorefeducacional.com.br/ludicoeinf.htm
http://unebxi.vilabol.uol.com.br/g5a.htm
http://www.csuchico.edu/kine/tasp/06prespapers/lopesludicitypaper.pdf
http://www.eefd.ufrj.br/ludicidade/estudo.htm
http://www.nepsid.com.br/banco/teses/geral_adri.pdf
http://www.centrorefeducacional.com.br/ludicoint.htm
http://www.faced.ufba.br/~ludus/trabalhos/2001.2/brincdes.doc
http://www.arscientia.com.br/materia/insere_comentario.php
http://www.hottopos.com/notand7/jeanludus.htm
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UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professora-pesquisadora:  

DESEMPENHO NO PERCURSO

Aulas
Desempenho 

obtido
Prazo de 

UNIDADE I

Aula 1

10,0Aula 2

Aula 3

Total de pontos na Unidade I 10,0

UNIDADE II

Aula 4

10,0Aula 5

Aula 6

Total de pontos na Unidade II
10,0

UNIDADE III

Aula 7

10,0Aula 8

Aula 9

Total de pontos na Unidade III
10,0

10,0 Final do 
Percurso

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO PERCURSO
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

UNIDADE I

ALGUMAS FORMAS DE COMPREENDER

AULA 1 : 
FREUD

em outros momentos desse curso, tais como: Pesttalozzi, Montessori, Decroly, Freinet,Vigostski, 

 

<Jean Piaget

de 1929 a 1954, conhecido, principalmente, por organizar o 

racionais: Como ela pensa? Como interpreta o mundo? Como seu pensamento e sentimentos se 
formam?
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Vejamos, agora, como Freud explica o desenvolvimento da 

<id, ego e superego>, conforme explicitado no quadro ao lado.

humano, por considerar a libido ou impulso sexual, vivido nos 
primeiros quatro ou cinco anos de vida, o motor do comportamento 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

I d - representa o 
nosso inconsciente, os 
impulsos instintivos 
como o prazer, a 
agressividade;
Ego - representa 

racionalidade; e 
Superego -
valores mais amplos 
da sociedade, os 

culturalmente, como as 

http://www.10emtudo.com.br/artigos_1.asp?CodigoArtigo=
42&Pagina=1&tipo=artigo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sigmun.

Sigmund Freud
Sigmund Schlomo Freud

1938

Nascimento

Falecimento -  23 de Setembro de 1939 / Londres, Inglaterra.

Principais interesses - Neurologia, Antropologia, Psicologia, 
Sociologia.

Shakespeare, Goethe, Schopenhauer.

 

Jung, Lacan, Adler, Klein, Escola de Frankfurt, 
Guattari, de Beauvoir, Castoriadis e outros.

http://www.10emtudo.com.br/artigos_1.asp?CodigoArtigo=
42&Pagina=1&tipo=artigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sigmun
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

14):

Enquanto Freud esteve atento mais aos processos emocionais trabalhados 
pelo brinquedo e pelo jogo, Piaget esteve mais atento aos aspectos cognitivos 
trabalhados por esses mesmos recursos, sem que tenha descuidado dos 

 



Trilhas do Aprendente, Vol. 3 - 
118

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

DESAFIO

Caro(a) aprendente!
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

AULA 2: 

 

Kishimoto (2007, p. 19) argumenta que

 

dialogar com ela de forma honesta e franca, ouvir, por meio da sua voz, de seu corpo e de 
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sorrir.

  

Depois de exam inar numerosos e variados exem plos de com icidade na literatura, no 

inst into do que seja normal, certo ou correto ser cont radito por algum fato ou acontecimento 
que repentinamente desmascara um defeito oculto nas coisas ou pessoas nele envolvidas. Com 

delas.

comicidade.

escrita.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

Sem 
reservas: nem tudo na 
vida pode ser pedido 

>, que trata 

leve e interessante. Nessa 

vai acompanhar o passo 
a passo de um rapaz, 
tentando se aproximar 

emocional pela perda da 

afeto e de ludicidade.
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humana.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

DESAFIO

pergunta abaixo, de forma dissertativa, utilizando 10 linhas. 

Caro(a) aprendente!
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

AULA 3: 

capacidade de sonhar, imaginar, jogar com a realidade (MARINA DIAS). 

relativo ao jogo enquanto componente do comportamento humano.

desses termos. 
Kishimoto (2007, p. 15) atenta para o fato de que, no Brasil, os conceitos de jogo, 

 

2- Um sistema de regras; e 
3- Um objeto.

funciona dentro de um contexto social
Um sistema de regras Um objeto

depende da linguagem de cada contexto. 

linguagem, do qual resulta um conjunto 

exigem o respeito a certas regras de 

ordem do mundo.

um sistema de regras que permitem 

sua modalidade. O xadrez tem regras 

por exemplo, jogar buraco ou tranca, 
usando o mesmo objetivo.

Aqui se refere ao jogo enquanto 
objeto. O xadrez materiliza-se no 

de madeira, casca de fruta ou 

empregado na brincadeira de 

O jogo, enquanto fato social, assume a 
imagem, o sentido que cada sociedade lhe regras permitem diferenciar cada 

regras do jogo e, ao mesmo tempo, 

Fonte: Kishimoto (2007, p. 16-17).
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

apud 

 

Huizinga (1951), citado por Kishimoto (2007, p. 23), postula a natureza livre do jogo 

 

Em estudos mais recentes, Christie (1991) citada por Kishimoto (2007, p. 25), elabora 
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

no qual a realidade interna predomina sobre a externa. O sentido habitual 

Efeito positivo

Flexibilidade

Prioridade do processo de brincar
utilizado em sala de aula, muitas vezes, desvirtua esse conceito ao dar 

Livre escolha

Controle interno
desenvolvimento dos acontecimentos. Quando o professor utiliza um 

alunos liberdade e controle interno. Predomina, nesse caso, o ensino, a 
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

DESAFIOS

1) Destaque o que decobriu com essa leitura. Construa frases que possam ser transformadas 

2) Agora, participe de um <
construiu.

brincadeira.

Caro(a) aprendente!
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

UNIDADE II

FAULA 4: 

 

O

 

1-

 

2-

 

3-

Vamos iniciar a nossa conversa, retomando o percurso dos estudos realizados sobre o 
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< >(1933, citado por KISHIMOTO, 2007, p. 31, grifo nosso) 

biologia e a psicologia.

Piaget>(1978-

com o desenvolvimento dessa teoria, <Vygotski> (apud Kishimoto, 

Kishimoto (2007, p. 32) refere a esse respeito:

teoria sobre as brincadeiras infantis.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

Veja, nesse site, uma 
entrevista com esse 

sobre brinquedo e 
desenho animado 

www.aprendebras i l .
com.br/ent rev is tas/
entrevista0033.asp.

Universidade Paris Nord 
e autor dos livros Jogos 

Artmed) e Brinquedo e 
cultura (Cortez Editora).

Para aprofundar seu 
conhecimento, leia: 

PIAGET, Jean. A 

. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1978.
PIAGET, Jean. O 
julgam ento m oral na 

. Trad. de Elzon 

Mestre Jou, 1977.

VYGOTSKY, L. S. 

mente
Paulo: Martins Fontes, 
1988.

http://www.aprendebrasil
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apud
relevante que completa aquelas feitas por Chomski. Leia abaixo o que Kishimoto acrescenta:

[...] brincadeiras infantis como esconder o rosto com a fralda (peekaboo) 

 

do jogo e da brincadeira para o desenvolvimento infantil, desde a 

campo de conhecimento conhecido como <psicomotricidade
elaborado, cada vez mais, conceitos que envolvem a < >  

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

Para saber mais sobre 
P s i c o m o t r i c i d a d e , 

h t t p : / / w w w .
co leg iosantamar ia .
com.br/santamaria/
aprend.

http://www.artigonal.
com/educacao-artigos/
a - im po r t a n c i a - d a -
psicomotricidade-na-
educa cao - i n f an t i l -
340329.html.

Caro(a) aprendente, perceba que, de agora em diante, usaremos os termos jogo, 

http://www.artigonal
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DESAFIOS

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

 

.  

Produza um texto com 20 linhas.

construir os seus? 

Leia o texto complementar: , que encontra-
site: 

<http://www.centrorefeducacional.com.br/ludicoeinf.htm>.

Caro(a) aprendente!

http://www.centrorefeducacional.com.br/ludicoeinf.htm>
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

AULA 5: 

e brincar propicia o encontro consigo e com o outro, a partir do qual se estabelecem o auto-
conhecimento e o conhecimento do outro.  

troca de saberes. <Luckesi> (2005) explica: 

plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos.  

recomendado.  
Agora, passa-se a abordar a face divertida da ludicidade. Fala-se muito do humor, do riso, 

 

status

Leia o texto de Luckesi neste site: http://www.luckesi.com.br/textos/ludicidade_e_atividades_

site: http://www.luckesi.
com.br/.

IN: 

http://www.luckesi.com.br/textos/ludicidade_e_atividades_
http://www.luckesi
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necessariamente, associar a isso uma carga de <autoritarismo

exacerbada. Acreditar no que se faz e nas escolhas que fez como 

 

Ora, o que estamos esperando para fazer com que o bom 

aprendizagem?

A atividade adulta no trabalho pode ser 

no seio do capital. Parafraseando Marx, 

produtivo, no contexto da mais valia, na 

os modos determinados pela empresa, ou 

Que tal tentar fazer do nosso trabalho 

 

Veja que a Prof. Sheila, em seu depoimento, busca respostas nas teorias, nas leituras, e 

ter sido a chave para o crescimento tanto da professora Sheila quanto do aluno Matheus que, 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

Recomendo a leitura 
dos livros de Paulo 
Freire: Pedagogia 
do oprim ido. Rio de 
Janeiro: Editora Paz e 
Terra, 1970. 

. 
Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1967.
Pedagogia da 
autonomia
Paz e Terra, 1997.
Visite os sites de 
bibliotecas virtuais, pois 

os livros recomendados.

http://www.paulofreire.
ufpb.br/paulofreire/C
ontrole?tipo=livro&o
p=listar&id=0&obra_
critica=O.

http://www.paulofreire.
ufpb.br/paulofreire/
ajuda_faq.htm.

http://www.paulofreire
http://www.paulofreire
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Leiamos o depoimento:

Sheila Aparecida de Jesus, 
Professora do ensino fundamental, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste - 

diretora da escola incumbiu-me de assumir a turma por aproximadamente quinze dias. Na oportunidade, 

professora. Qual foi a minha surpresa ao perceber que o seu caderno estava praticamente em branco e, 

ele que precisava aprender do meu jeito. 

era doente e por isso podia fazer o que quisesse. Transtornada, resolvi fazer alguma coisa por ele, mas, 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6
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modelar e, todo dia, deixava que Matheus escolhesse uma cor de massinha para brincar. Para tornar os 

- aprendizagem. Todos gostavam, inclusive o Matheus que, num rompante, num desses momentos, gritou 

companheiros nessa caminhada. Dentre eles, Mantoan (2001), que descreve, com maestria, os passos 

mais ainda, pois, quando realizava as  atividades, sentia-se orgulhoso e mostrava para os colegas quando 
as  terminava. 

realizar mais e mais trabalhos, tanto na escola, quanto  fora dela. Essa escola passa a ser considerada local 

da piedade dos colegas. Ele era igual a todos os outros alunos e, de Matheusinho, passou a ser chamado de 
Matheus, construindo uma  identidade e, com isso, responsabilidades e uma nova postura dentro e fora da 

agir das pessoas.

30).

que pudessem favorecer o desenvolvimento de Matheus  em sala  de aula. A turma toda, de maneira 

sentia-se envaidecida, pois sabia que era agente naquele processo. Com base nas atividades desenvolvidas 

de enxergar as linhas. No momento que eu destinava para a leitura, quando toda a turma se levantava 

uma escolha, era um livrinho com um bombeiro na capa. Ele pegou o livro, esperou que todos estivessem 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6
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acertos. 

acontecer. 

do meu  trabalho, que a cada dia se mostra em diferentes nuances. Meus alunos sabem que, assim 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6
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mas profunda: 

 

Matheus foi encaminhado para o Centro Municipal de Atendimento Especializado e recebe 

diz. 
Matheus percebe seu lugar no contexto da escola, sente-se integrado e  participa de atividades 

festivas, educativas e de lazer. Compreende e, agora iniciou-se o  processo de expressar-se verbalmente. 

CEDES. Campinas: UNICAMP, 1998, pp. 29-30.

2, 4, 2-2. Salvador: Ed. PGA, 2001.

WERNECK, C. Muito prazer, eu existo. Rio de Janeiro: WVA, 1995.

Tel: (42) 3623-8461
E-mail: cheilafg@bol.com.br.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6
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Professora Sheila.

1) Apresente-as escritas em itens numerados.  

> criado para debatermos esse 
tema.

DESAFIOS

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

Caro(a) aprendente!
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

AULA 6 : 
ESCOLAR

 

O brinquedo educativo ganha status 

intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge 

 

1-

 

2-

 

Destacam-se dois tipos de brincadeiras baseadas nos estudos de Kishimoto (2007.p. 38-
39):
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Brincadeiras tradicionais 
  

bonecas de pano, casinhas de madeira, pipas etc. 

educativa de trabalho, explicando-se o seu uso.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

http://revistaescola.abril.com.br/multimidia/pag_video/gal_video_247940.shtml

Leia o texto que se encontra no site

http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/Esp_015/aberto/brinquedos.doc 

http://revistaescola.abril.com.br/multimidia/pag_video/gal_video_247940.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/Esp_015/aberto/brinquedos.doc
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

 

joyst ick nas 

DESAFIO

outras formas de realizar o mesmo trabalho. Use a sua criatividade 

trilha.

Cultura 

e apre( e) nder>, da 

DVD do Aprendente, Vol. 
2, utilizado no Marco II.

Caro(a) aprendente!

<http://www.ead.ufpb.br>.

http://www.ead.ufpb.br>
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

UNIDADE III

(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE)

AULA 7: BRINCAR DE VIVER 

    

Brincar de viver

Quem me chamou 
Quem vai querer voltar pro ninho
Redescobrir o seu lugar
Pra retornar
E enfrentar o dia-a-dia
Reaprender a sonhar

Continua sempre

A arte de sorrir 

E eu desejo amar
A todos que eu cruzar
Pelo meu caminho

Visite esse site, pois 

ludicidade.
http://revistaescola.
abril.com.br/infantil/.

http://br.youtube.com/
watch?v=zETRc4_DKxw

http://revistaescola
http://br.youtube.com/
http://watch?v=zETRc4_DKxw
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

 

Quando o autor (o poeta) do texto sugere o retorno ao ninho, 

Volta-se ao ninho para redescobrir-se a si mesmo. Reencontrar-se, 

ninho para retornar mais inteiro, mais forte e enfrentar o dia-a-dia. 

se abrirem possibilidades de tornar o fardo mais leve.

linguagem que consiste 
em empregar um 

diferente do habitual, 

de similaridade entre 

o conectivo comparativo 
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

DESAFIOS

1) Expresse, em 10 linhas, o que entendeu sobre ele. 

Caro(a) aprendente!
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

AULA 8: A BRINCADEIRA DO FAZ-DE-CONTA

o faz-de-conta. <Edda Bom tem po (2007, p. 57)> explica que 

Para aprofundamentos, 
leia mais em:
BOMTEMPO, E. A 
brincadeira de faz-de-

 

In: 
KISHIMOTO. T. M. (org.). 
Jogo, brinquedo, 
brincadeira e a 

Cortez, 2007.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

fantasia e a realidade. Edda Bomtempo  (2007, p. 67), baseada em 
<Bettelhein

perda. Lutam com conceitos de bom e mau, e o triunfo do bem sobre o mal, 

 

trilha. 

mesmo, suas descobertas.

infantis. 

Para aprofundamento, 
leia: BETTELHEIM, B. 
Um a vida para seu 

. Rio de Janeiro: 
Campus, 1988.
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DESAFIO

link

  

Boa leitura!

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

Caro(a) aprendente!

http://virtualbooks.
t e r r a . c o m . b r /
freebook/freebook_
crianca1.htm

http://virtualbooks


Trilhas do Aprendente, Vol. 3 - 
146

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

AULA 9: A INTERDISCIPLINARIDADE NA/DA LUDICIDADE 

Saberes e sabores da leitura>, 

presencial no PMAP.

DESAFIOS

desenvolvimento infantil?

3) 
sua resposta.

Um olhar sobre a 

Maria Dias Fernandes. Fale com o(a) mediador(a) 

criada. 
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DESAFIOS

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

 

3) 

Caro(a) aprendente!

adulta
Aprendente, Vol. 3, deste componente curricular.

<
no AVA - Moodle.<www.ead.ufpb.br>.

http://www.ead.ufpb.br>

