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RESUMO 

O Brincar começa a ganhar o seu espaço através de pesquisas, demonstrando que as crianças 

podem aprender de uma forma mais dinâmica utilizando o lúdico, levando estes aprendizados 
para toda a sua vida, e trabalhando o desenvolvimento de sua personalidade, utilizando da 

teoria de Vygotsky para um melhor embasamento teórico e em contrapartida a formação de 

professores não oferece um grande aporte sobre o tema. O psicólogo escolar ao atuar dentro 

da escola serve participa da mediação entre o lúdico e o professor em sala de aula. O objetivo 

deste artigo é descrever a importância do brincar na escola revelando a participação da 

psicologia escolar. A pesquisa funda-se em uma revisão bibliográfica narrativa, podendo ser 

explicada como uma análise literária e interpretativa. Inicialmente foi feito uma revisão dos 

aspectos conceituais e do histórico a respeito do tema envolvido. Foram utilizados artigos nas 

bases de dados do Scielo, Pepsic e livros de psicologia, para a obtenção de um aporte 

histórico e atual para auxiliar na criação do presente artigo. Através de pesquisas, pode-se 

compreender a importância do lúdico como uma relevante ferramenta de ensino e a 
importância do psicólogo escolar como mediador para esta nova realidade dentro das escolas. 
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 ABSTRACT 

 

Play begins to gain space through research, demonstrating that children can learn in a more 

dynamic way using the playful, taking these lifelong learning, and working the development 

of their personality, using Vygotsky's theory to a better theoretical foundation and, on the 

other hand, teacher training does not offer a great contribution on the subject. The school 

psychologist when acting within the school serves participates in the mediation between the 

playful and the teacher in the classroom. The purpose of this article is to describe the 

importance of playing in school by revealing the participation of school psychology. The 

research is based on a narrative bibliographical revision, and can be explained as a literary 
and interpretative analysis. Initially, a review of the conceptual and historical aspects 

regarding the theme involved was made. Articles were used in the databases of Scielo, Pepsic 

and psychology books, to obtain a historical and current contribution to assist in the creation 

of this article. Through research, one can understand the importance of play as a relevant 

teaching tool and the importance of the school psychologist as mediator for this new reality 

within schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

          O brincar é de uma extrema importância para o aprendizado e desenvolvimento da 

criança. Melo e Valle (2005), revelam que ao brincar a criança tem a capacidade de recriar o 

mundo ao seu redor, sem sofrer as pressões que enfrentam em seu dia a dia. Assim, a criança 

utiliza sua imaginação como um escape para o mundo. Ao realizar tal ato, novos 

conhecimentos são adquiridos e o desenvolvimento da criança se torna melhor do que o 

esperado, pois alguns de seus aprendizados são levados durante toda a sua vida como uma 

base de suas ações. Atualmente o brincar tem ganhado uma nova visão dentro das escolas, se 

tornando um aprendizado mais prazeroso para a criança. 

         O brincar e o brinquedo são utilizados como mediadores simbólicos da criança para 

adquirir conhecimento. Segundo Vygostky (1991), a brincadeira é fundamental na vida da 

criança, pois trabalha a personalidade infantil e a criança acaba por levar o seu aprendizado 

para a sua personalidade adulta. Utilizando o brinquedo, a criança transita entre o mundo real 

o mundo imaginário, de acordo com o autor, a brincadeira mesmo sendo algo livre, ainda 

possui regras, logo a criança começa a distinguir de uma melhor forma as regras que existem 

ao seu redor.  

O Psicólogo escolar é um importante mediador dentro da escola, pois auxilia os 

professores ao utilizarem a ferramenta lúdico em sala de aula, já que em muitas formações os 

docentes não possuem tanto contato com o lúdico. Segundo Matos (2013), trazendo a 

importância do professor, este autor afirma que o educador é o mediador entre o 

conhecimento da criança e o seu aprendizado na sala de aula, sendo o responsável pelo o 

conhecimento adquirido que será levado durante toda a sua vida. 

Assim, este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa e tem como objetivo 

descrever a importância do brincar na escola revelando a participação da psicologia escolar.  

2 METODOLOGIA  

O presente artigo fundamenta-se em uma revisão bibliográfica do tipo narrativa, 

‘’define-se bibliometria como [...] todos os estudos que tentam quantificar processos de 

comunicação escrita [...], o que remete à conotação de análise estatística dos referencias 

bibliográficos ‘’ (PRITCHARD, 1969, p. 349). 

          Para a busca de material, foram empregadas as seguintes palavras-chave: Brincar, 

Educação, Vygostky. Por ser uma análise bibliográfica acerca da importância do brincar na 

escola, foram utilizados artigos encontrados nas bases Scielo, Pepsic e livros de psicologia, 

tendo como período de referência os últimos 45 anos. 
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3 O BRINCAR: A SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

Brincar nada mais seria do que uma ação espontânea das crianças que tendem a 

expressar através das brincadeiras o que se passa dentro de sua imaginação, estimulando 

assim a sua criatividade, criando um conjunto de regras a serem seguidas pela durante a 

brincadeira. A criança como um ser em construção começa a demonstrar a sua visão do 

mundo através desta ação de uma forma inconsciente, demonstrando o seu aprendizado inerte 

e através das brincadeiras começa a despertar características únicas que devem ser 

perpetuadas durante toda a sua vida. 

 Segundo Rolim e colaboradores (2008) brincar é importante em todas as fases da 

vida, mas na infância é ainda mais essencial: não é apenas um entretenimento, mas também, 

aprendizagem, tendo uma importância fundamental no desenvolvimento da criança. No 

entanto, o que se percebe é uma visão errônea de que a brincadeira é apenas um 

entretenimento para a criança, como uma espécie de distração para ela ficar reclusa ao seu 

mundo da imaginação. Porém o brincar também pode ser utilizado na função de ensinamento 

para a criança, pois a criança utiliza de afetividade, depositando suas emoções dentro da 

brincadeira e demonstrando inclusive a sua visão do mundo. Neste momento, o brincar, 

expressa sua linguagem por meio de gestos e atitudes, as quais estão repletas de significados, 

visto que é investido afetividade nessa atividade. Por isso a brincadeira deve ser encarada 

como algo essencial e que é fundamental para o desenvolvimento infantil. 

Quando a criança está brincando, cria um mundo somente seu, onde existem as suas 

regras e um espaço para ela se expressar. “No brincar, a criança constrói e recria um mundo 

onde seu espaço esteja garantido. As pressões sofridas no cotidiano de uma criança são 

compensadas por sua capacidade de imaginar; assim, fantasias de super-heróis, por exemplo, 

são construídas” (MELO, VALLE, 2005). Os autores revelam que a brincadeira proporciona 

uma liberdade, em que a criança pode utilizar a imaginação ao seu favor, onde existem  

medos, angústias, problemas ou situações que ela geralmente vive em seu dia a dia, a hora do 

brincar é a hora que a criança tem também para relaxar e viver todo o seu dia a dia de uma 

forma mais tranquila e tendo liberdade para utilizar o poder de mudar as coisas que vão 

acontecer ao seu redor. 

Aberastury (1972) enfatiza que a brincadeira infantil é um meio de pôr para fora os 

medos, as angústias e os problemas que a criança enfrentou. Com isto, é por meio da 

brincadeira que ela revive de maneira ativa tudo o que sofreu de maneira passiva, 
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modificando um final que lhe foi penoso, consentindo relações que seriam proibidas na vida 

real. 

Nos estudos de Janete e seus colaboradores (2007), o brincar no contexto social, 

representa uma maneira em que a criança pode se expressar, aprender, relacionar e interagir 

consigo e com o mundo a sua volta. É por meio do brincar que ela estabelece uma relação 

entre suas experiências e as possibilidades de novas aprendizagens. Sendo assim, com a 

brincadeira a criança é levada para novos espaços de compreensão que a encoraja a 

prosseguir, crescer e aprender, e pode se representar dentro do contexto social em que a 

criança está inserida, afinal, através das brincadeiras a criança expressa suas emoções e 

demonstra a sua relação com o mundo a sua volta e suas experiências do dia a dia, podendo 

aprender novas coisas através da brincadeira.                          

Nenhuma criança brinca só para passar o tempo, sua escolha é motivada por 

processos íntimos, desejos, problemas, ansiedades. O que está acontecendo com a 

mente da criança determina suas atividades lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, 

que devemos respeitar mesmo se não a entendemos (GARDNEI apud FERREIRA; 

MISSE; BONADIO, 2004, p. 177). 

 

Essa ação de brincar estimula a criança em várias dimensões, como a intelectual, a 

social e a física. Kishimoto (2002) apresenta que desde a época do Romantismo surgem 

filósofos e educadores que consideram o jogo uma ação espontânea da infância, que por sua 

vez trata-se de uma conduta típica e criativa. Recorrendo à metáfora do desenvolvimento 

infantil como recapitulação da história da humanidade, o Romantismo, com sua consciência 

poética do mundo, reconhece na criança uma natureza boa, semelhante à alma do poeta, 

considerando o jogo sua forma de expressão. “Mais que um ser em desenvolvimento com 

características próprias, embora transitórias, a criança é vista como ser que imita e brinca, 

dotada de espontaneidade e liberdade” (KISHIMOTO, 2002, p. 63). 

Biscoli (2005) tenta definir a diferenciação entre brincar e jogar pelo aparecimento de 

regras. Conforme a autora, a utilização de regras pré-estabelecidas designa o ato de jogar. 

Com isto, os termos Brincar e Jogar são comumente relacionados e dados os mesmos 

significados para ambos, porém existe uma grande diferença quando se coloca a prática das 

brincadeiras e dos jogos. “A brincadeira é a ação que a criança tem para desempenhar as 

regras do jogo na atividade lúdica. Utiliza-se do brinquedo, mas ambos se distinguem” 

(BISCOLI, 2005; p. 25). Os jogos em sua maioria possuem regras e formas que devemos 

jogar e obedecer ao que foi estabelecido, enquanto ao brincar também pode estar relacionado 

aos jogos ou a um brinquedo que necessariamente não deve estar relacionado às regras e que 

pode ser explorado de uma maneira livre, sendo este brinquedo um objeto cultural ou não. 
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Já em relação ao brinquedo, Melo e Valle (2005) afirmam, que é por meio do 

brinquedo e de sua ação lúdica que a criança expressa sua realidade, ordenando e 

desordenando, construindo e desconstruindo um mundo que lhe seja significativo e que 

corresponda às necessidades intrínsecas para seu desenvolvimento global.  

Rolim e colaboradores (2008) afirmam que as crianças utilizam o brinquedo para 

externalizar suas emoções, construindo um mundo a seu modo e, dessa forma, questionam o 

universo dos adultos. O processo de desenvolvimento é considerado aberto e indeterminado, 

afinal, as escolhas da criança seja qual o brinquedo, ou brincadeira, vão determinar os 

caminhos que a mesma vai trilhar, quais os aprendizados que vai conquistar e 

consequentemente desenvolver, durante toda a sua vida, assim estimulando a sua imaginação 

e o desenvolvimento em todas às esferas motoras e psíquicas.  

Kishimoto (1994) conceitua o brinquedo como o objeto suporte da brincadeira. 

Brougère e Wajskop (1997) vão um pouco mais além, quando consideram o brinquedo um 

objeto cultural que, como muitos objetos construídos pelos homens, tem significados e 

representações. Para Sutton-Smith (1986), o brinquedo é o produto de uma sociedade e, como 

objeto lúdico da infância, possui funções sociais. Quanto à função do brinquedo, Brougère e 

Wajskop (1997) esclarecem que ele tem um valor simbólico que domina a função do objeto, 

ou seja, o simbólico torna-se a função do próprio objeto. 

O brinquedo é o objeto de toda uma brincadeira e muitas vezes é utilizado como um 

objeto cultural com vários significados que são ensinados desde a infância da criança e que 

ela leva para o seu contexto adulto, repassando os ensinamentos por toda a sua vida. De forma 

geral, possui diversas representações no mundo inteiro, sendo utilizado como um objeto 

lúdico para a criança, utilizando-se da sua cultura e dos seus simbolismos estão presentes no 

ato de brincar. Pode ser utilizado também como um mediador entre o real e o imaginário da 

criança. 

O brinquedo educativo ganha força com a difusão da Educação Infantil, 

principalmente nos tempos atuais. Entendido como recurso que facilita a aprendizagem, 

ensina e educa de forma prazerosa, além de contribuir para o desenvolvimento da criança 

(KISHIMOTO, 2011). Tem ganhado um novo espaço dentro da Educação Infantil nos últimos 

anos, através de pesquisas que demonstram a importância do brincar para o desenvolvimento 

infantil. Assim como o brincar pode auxiliar na aprendizagem, quebrando paradigmas de que 

a brincadeira atrapalha no aprendizado, fazendo com que este transponha a esfera do 
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entretenimento para entrar na esfera do aprendizado propriamente dito em sala de aula e se 

tornar um bom aliado para os educadores frente às crianças. 

            Um dos mais importantes teóricos a demonstrar a importância do brincar foi 

Vygotsky, que através de seus estudos demonstrou a importância do brincar, estando bem à 

frente de seu tempo, demonstrando em suas teses e estudos, o que hoje começa a ser colocado 

em prática aos poucos dentro da escola.  

    

4 O BRINCAR EM VYGOSTKY  

       Vygotsky (1991), em suas pesquisas, faz uma análise da brincadeira como atividade 

não apenas social, mas também de natureza e origem específicas, enquanto elementos 

fundamentais para a construção da personalidade infantil, também afirma que a brincadeira, 

mesmo sendo livre e não estruturada, possui regras. No que se refere ao brincar, segundo este 

autor as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no 

futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade. É no brinquedo que a criança 

aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das 

motivações e tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos.  

 

Para entendermos o desenvolvimento da criança, é necessário levar em conta 

as necessidades dela e os incentivos que são eficazes para colocá-las em ação, 

concluindo que o brinquedo surge dessas necessidades não realizáveis de 

imediato (VYGOSTSKY,1998, p.125). 

 

 Ao brincar a criança possui certa liberdade para fazer o que deseja com o brinquedo, 

sendo um desafio para ela sempre reinventar novos modos de brincar. O brinquedo tem um 

fim próprio que possui um fim em si, mesmo que a criança utilize toda a sua imaginação, o 

brinquedo ao final da brincadeira continua tendo a mesma utilidade e não altera a sua forma. 

“É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de uma esfera 

visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não pelo dos incentivos 

fornecidos pelos objetos externos” (VYGOTSKY,1998, p.126). Sendo assim, a criança tem a 

liberdade para brincar, não sentindo as pressões exercidas pela a sociedade em seu dia a dia, 

ressaltando que as brincadeiras possuem regras básicas criadas pela a mesma, sendo a 

brincadeira moldada pelo o seu cotidiano ou pela a sua imaginação.  

Dentro das escolas as crianças são estimuladas de forma precoce a aprender coisas 

abstratas para acelerar o desenvolvimento de sua inteligência deixando o brinquedo um pouco 
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de lado e esquecendo-se dos benefícios que o brinquedo pode fazer para o desenvolvimento 

da criança. Hoje observamos nas escolas, que poucas são as que permitem que as crianças 

possam brincar fora do horário determinado como “recreio’’, poucas são aquelas escolas que 

também utilizam do lúdico para ensinar as crianças, não importando a sua faixa etária. “A 

essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o campo do significado e o 

campo da percepção visual, ou seja, entre situações no pensamento e situações reais” 

(VYGOTSKY, 1998, p. 137). 

 Vários momentos da obra vygotskyana levam a crer que ele estava certo ao afirmar 

que “a formação de uma personalidade criadora projetada em direção ao amanhã se faz pela 

imaginação criadora encarnada no presente” (VYGOTSKY, 1996, p. 108), afinal 

(...) o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos a um “eu” fictício, ao 

seu papel no jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma 

criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu 

nível básico de ação real e moralidade. (VYGOTSKY, 1998, p. 131) 

Pode-se observar que através dos estudos de Vygotsky, ele defendia que a imaginação 

e a brincadeira poderiam levar aprendizados para o futuro da criança que levaria esses 

aprendizados por toda a sua vida e começaria a criar um pouco da sua moral e da sua visão do 

mundo externo ao descobrir o seu mundo interno e usar a sua própria imaginação no presente, 

transformando os seguintes aprendizados em uma formação de sua personalidade que vai 

sendo construída ao longo do tempo.  

Um dos conceitos citados nesse texto é um dos mais importantes da teoria 

Vygotskiana, que seria o de mediação, pois esta nada mais é do que a relação do homem com 

o mundo ao seu redor e com as outras pessoas, logo, a mediação precisa de um instrumento 

para que o sujeito possa utiliza-lo assim chegando ao seu objeto, para isso utilizamos as 

Funções Psicológicas Superiores (FPS), que vão criar ações que vão relacionar este processo 

com o desenvolvimento e aprendizado que não podem ser mudados. 

(...) O uso de meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda, 

fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de 

instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior 

as novas funções psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o 

termo função psicológica superior, ou comportamento superior com 

referência à combinação entre o instrumento e o signo na atividade 

psicológica (VYGOTSKY, 1998, p. 73). 

Em muitos aspectos a mediação está presente desde o desenvolvimento e aprendizado 

que a criança tem despertado ao brincar, gerando processos internos que auxiliam em seu 

desenvolvimento, pois a criança tende a se desenvolver junto às interações com as pessoas e 

com o ambiente que está ao seu redor. A criança tem a oportunidade de desenvolver os seus 
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processos internos mais complexos através do seu desenvolvimento e aprendizado quando 

está brincando, isto faz com que a criança adquira novos conhecimentos que atrelados ao seu 

desenvolvimento. 

Ao usar os instrumentos, a criança realiza uma extensão de sua própria força, e 

modifica a natureza, efetivando a atividade de trabalho, produzindo a cultura. Ao realizar isso, 

modifica sua própria natureza, tornando mais complexas suas funções psicológicas, que o 

autor passa a usar o termo “função psicológica superior, ou comportamento superior com 

referência à combinação entre o instrumento é o signo na atividade psicológica” para 

identificá-las (VYGOTSKY, 1988, p. 62). O brinquedo passa a ser esse instrumento de 

mediação simbólica para a criança. 

                 Quando o ser humano tem a oportunidade de utilizar desses instrumentos, através 

da mediação o mesmo está exercendo uma extensão de sua força e modificando a natureza, 

fazendo com que através destes instrumentos seja capaz de produzir a cultura. O ser humano 

ao modificar a sua própria natureza, passa por complexas funções psicológicas, que são as 

funções psicológicas superiores e isto faz com que a utilização dos instrumentos é o que 

movimenta de certa forma a atividade psicológica. De acordo com Vygotsky (2008), “todas as 

funções psíquicas superiores são processos mediados, e os signos constituem o meio básicos 

para dominá-las e dirigi-las. Consistindo estes signos na palavra, que tem o papel de meio 

para a formação de um conceito, tornando-se posteriormente um símbolo” (VYGOTSKY, 

2008 p. 70). 

         Outro conceito observado na teoria vygotskyana se dá na interrelação humana, 

auxiliando nos processos de progressão. Este conceito é o de zona de desenvolvimento 

proximal que 

[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 2007, p. 97). 

 

Através das funções psíquicas superiores onde ocorre a mediação, os signos são 

utilizados para acalmar e dar uma direção a um conceito que vai se tornar um símbolo para o 

sujeito, onde dentro da zona de desenvolvimento proximal o mesmo vai determinar as 

soluções para os seus problemas sob a orientação ou colaboração de outros sujeitos mais 

capazes do que o individuo em questão. 

         Vygotsky demonstra a importância do Lúdico e como as funções psicológicas atuam de 

uma forma onde o psicólogo escolar pode ser o mediador entre o lúdico e o professor, 

auxiliando o professor dentro da sala de aula e ajudando em sua formação.  
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5 O LÚDICO E A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR 

A atuação do Psicólogo no âmbito educacional contempla um olhar para os aspectos 

cognitivos, comportamentais e sociais e busca desenvolver estratégias de promoção da 

melhoria no processo ensino-aprendizagem, como também, potencializar as relações 

interpessoais dentro do contexto escolar a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida 

para aqueles que estão envolvidos nesse espaço (COLL, 2007). 

           Considerando as possibilidades de atuação do Psicólogo Escolar, este deve trabalhar 

em equipe, podendo desenvolver mecanismos que possam está direcionados a ações que 

envolvam os que estão inseridos neste ambiente com a finalidade de desenvolver habilidades 

e potencialidades. Este profissional pode trabalhar com estratégias de intervenção frentes às 

diversas demandas da instituição. Torna-se essencial utilizar de palestras que envolvam a 

participação dos indivíduos que compõem o contexto escolar, desde temas direcionados a 

orientação e prevenção contemplando os alunos, professores, gestores e pais dos alunos 

(MARTINEZ, 2009). 

          A atuação do psicólogo escolar, ainda é um campo que está em plena expansão e de 

conhecimento por parte dos profissionais envolvidos dentro da escola. Por muito tempo o 

psicólogo escolar esteve atrelado a trabalhar somente com o “aluno problema”, porém a sua 

atuação vai, além disto, trabalhando com os aspectos cognitivos, comportamentais e sociais 

dos indivíduos que estão inseridos dentro deste campo de ação.  

Assim, ele atua na promoção de um melhor processo de ensino-aprendizagem e na 

melhoria das relações interpessoais, sempre procurando desenvolver o potencial de cada 

indivíduo, podendo esse trabalho se feito através de dinâmicas utilizando o lúdico, através de 

palestras focadas em temas abrangentes dentro do ambiente escolar, sempre contemplando os 

alunos, professores, gestores, funcionários e pais dos alunos, já que são eles que formam a 

escola. 

          Neste sentido, Leal (2011) aponta para a necessidade de se introduzir metodologias com 

aspectos lúdicos no processo de ensino, no trecho seguinte discute-se bem o que o autor 

aborda: 

No processo educativo, em especial, na Educação Infantil, o desenvolvimento de 

atividades lúdicas devem ser consideradas como prioridades no delineamento de 

atividades pedagógicas contidas no planejamento escolar realizado pelos professores 

e coordenadores. Essa inclusão visa, portanto a flexibilização e dinamização das 

atividades realizadas ao longo de toda a prática docente, oportunizando a eficácia e 

significação da aprendizagem (LEAL, 2011, p.14). 
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          Ao se falar sobre ludicidade não é somente referenciado a jogos ou brincadeiras, o 

lúdico também pode acontecer através de outras estratégias que visam à aquisição de 

conhecimento e na evolução da aprendizagem quando se trata das crianças. No processo de 

ensino-aprendizagem a utilização desta ferramenta constitui-se em um dos instrumentos mais 

facilitadores para com o processo de aprendizagem e estímulo para as crianças se 

desenvolverem em diversas esferas sejam elas cognitivas ou não. 

O psicólogo escolar considera que dentro da educação infantil, as atividades lúdicas 

deveriam ser consideradas prioridades dentro do planejamento das atividades pedagógicas, 

pois trabalham aspectos que não se encontram dentro dos livros que podem ser adquiridos 

pela escola, assim oferecendo para a criança a oportunidade de dar um significado para a sua 

aprendizagem que vai fugir do modo tradicional de ensino. 

Santos (2007) afirma que, a ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer 

idade e não pode ser vista apenas como diversão, muitos educadores ainda não perceberam a 

real importância do brincar, o quanto esse aspecto facilita o desenvolvimento pessoal, social e 

cultural. O educador precisa compreender a criança, o homem, o currículo e a educação para 

que o seu ensinar venha a contribuir positivamente na sociedade. 

O psicólogo escolar percebe que na sociedade o lúdico ainda sofre preconceito quando 

se é inserido dentro da escola. Ainda existe a visão de que este conceito se limita somente ao 

entreter, sendo que o mesmo através de diversas pesquisas e de diversos estudos que 

comprovam que a ação auxilia no aprendizado da criança e no trabalho do professor, que não 

precisa necessariamente se limitar a um trabalho de método tradicional. 

         Na formação de profissionais da educação infantil deveriam estar presentes disciplinas 

de caráter lúdico, pois a formação do educador resultará em sua prática em sala de aula. Essas 

disciplinas ajudarão na formação e preparação dos educadores para trabalharem com crianças, 

assim: “o lúdico servirá de suporte na formação do educador, como objetivo de contribuir na 

sua reflexão-ação-refelxão, buscando dialetizar teoria e prática, portanto reconstruindo a 

práxis.” (SANTOS,2007, p.41) e o psicólogo escolar tem como uma de seus métodos 

tradicionais, a formação de professores, o que o habilita a trabalhar essa formação do lúdico 

nos docentes. 

Muitos educadores ao se formarem, não possuem tanto contato com o lúdico, visto 

que, serviria como um suporte de formação para este educador, pois os mesmos ao entrarem 

na sala de aula, são os mediadores entre os conhecimentos que precisam ser passadas através 

das aulas para com os sabedores das crianças. Sendo assim, o professor serve como um 
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organizador através dessa mediação, para tal ato, o mesmo deve ter uma competência para 

realiza-lo de boa forma, utilizando-se do lúdico as coisas podem ser mais facilitadas, pois a 

criança tem o contato com aquilo que a mesma está aprendendo e pode aprender da sua forma 

única o assunto que está sendo transmitido pelo o educador. 

          Hoje se pode observar que existem diversos cursos que podem auxiliar os professores 

quando se trata do lúdico e que o mesmo começou a ganhar espaço dentro das escolas, 

acabando um pouco com o método tradicional de ensino e colocando em prova um novo 

método de ensino mais dinâmico e prático tanto para os educadores quanto para os alunos, 

quebrando assim com o mito de que o lúdico é algo para ser utilizado somente na hora do 

‘’recreio’’ e de que o mesmo não teria algum resultado dentro da sala de aula. 

           Segundo Matos (2013) o educador é o mediador entre conhecimento e o saber da 

criança, um organizador do tempo e das atividades propostas em sala. É a partir dessa 

mediação que a criança passa por seu processo de construção do conhecimento, então este 

educador tem que ter competência técnica para fazê-la. Além de desenvolver algumas 

capacidades, tais como atenção, imitação, memória, imaginação entre outros aspectos 

relevantes. 

          Segundo a psicóloga escolar Albertina Martinez (2009) a orientação aos professores em 

relação ao trabalho para superar dificuldades escolares de seus alunos tem sido uma das 

formas nas quais o psicólogo também tem contribuído para o processo educativo. Na 

aprendizagem, como uma função do sujeito que aprende, participa, junto com importantes 

fatores contextuais e socio-relacionais, a configuração subjetiva do aluno em toda sua 

complexidade e não apenas como uma dimensão “cognitiva”. 

        Segundo esta autora isto supõe a necessidade de considerar a complexidade constitutiva 

da subjetividade no trabalho para a superação das dificuldades, uma vez que muitas 

dificuldades escolares se alastram e se cristalizam precisamente pela falta de estratégias de 

atuação que tenham em conta a multiplicidade de elementos que nela participam. A 

orientação aos professores, assim como, a contribuição para sua formação no que diz respeito 

à complexidade, especificidade e singularidade dos processos subjetivos implicados na 

aprendizagem e no desenvolvimento nas suas mais variadas formas de expressão, torna-se 

uma importante contribuição do psicólogo na instituição escolar. 

O psicólogo dentro da escola pode orientar os educadores em relação aos trabalhos 

que são implementados dentro da sala de aula, afinal, os professores por muitas vezes escutam 

os relatos dos alunos e tem que lidar com os problemas não somente seus, mas também com 
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os dos alunos. Com isto o psicólogo pode auxiliar nesta questão e também no processo 

educativo, pois nem sempre os problemas do aluno ocorrem na esfera educacional, visto que 

podem ocorrer na esfera social, podendo ser complexa demais para o professor compreender, 

assim como nem todos os problemas se encaixam em uma dimensão cognitiva.  

            Ocorre de muitas vezes as dificuldades escolares se alastrarem e começarem a ficar 

mais evidente por conta da falta de estratégias que os educadores não possuem. Os educadores 

recorrem ao psicólogo para ajudar na sua orientação e assim contribuir para que o professor 

comece a ter estratégias para lidar com as situações que podem aparecer dentro da sala de 

aula. Portanto, mostra-se fundamental o psicólogo conhecer as diversas estratégias de 

medição educacional, e não seria diferente com o lúdico. Pois ações que favorecem o 

desenvolvimento da criança perpassam por estratégias que visem atrair esse imaginário da 

criança, onde novas zonas de desenvolvimento possam ser criadas, onde a criança encontre 

aprendizagem e satisfação de maneira conjunta. Cabe ao psicólogo conhecer esse universo da 

brincadeira de reforçar a importância de estar sendo utilizado na escola nas mais diversas 

modalidades. Uma vez, que o brincar segundo as pesquisas colabora com o desenvolvimento 

do ser humano por toda sua vida, esse também é um compromisso da psicologia escolar. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, este artigo buscou explicar a importância do brincar na escola, foram 

analisados não somente a explicação sobre o que é o brincar e o brinquedo, assim como foi 

demonstrada a importância do psicólogo escolar na formação dos professores. Deste modo 

ressalta-se o destaque para o psicólogo escolar sendo o mediador entre a ação do brincar e os 

educadores dentro da escola. 

Pode-se concluir que o ato do brincar vai muito mais além do que utilizar apenas como 

entretenimento. A criança tem o seu mundo imaginário que é a representação do mundo real, 

onde a mesma tem as suas regras e a sua liberdade para expressar tudo aquilo, que ela está 

sentindo em seu dia a dia, o mundo ilusório para a criança é o seu escape do mundo real. O 

lúdico dentro das escolas tem a função de auxiliar os educadores a tornarem as aulas mais 

dinâmicas e de certa forma prazerosas para as crianças. A brincadeira tem uma enorme 

relevância para o aprendizado e desenvolvimento em todas as esferas, pois a criança tem a 

liberdade para manipular tudo ao seu redor de forma a gerar novos conhecimentos. 
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Mesmo com o preconceito em algumas instituições, o lúdico começa a ganhar o seu 

espaço, os profissionais começam a ver com outros olhos a utilização do lúdico dentro da sala 

de aula, permitindo que o brincar saia de uma esfera de recreação para a esfera de 

aprendizado, onde começa a ganhar mais liberdade e tempo dentro da sala de aula, assim 

estimulando cada vez mais a imaginação e despertando uma criatividade na criança que pode 

ser levada para toda a sua vida. 

O psicólogo escolar é o mediador para a introdução do lúdico dentro da sala de aula, 

para auxiliar o professor a enxergar que, os seus assuntos podem ser passados de uma forma 

mais dinâmica e prazerosa para as crianças e não precisamente sempre ser utilizado o método 

tradicional de ensino, quebrando alguns paradigmas existentes entre o tabu do lúdico dentro 

da sala de aula. 

Sendo assim, já existem evidências suficientes de que o ato de brincar dentro da escola 

é algo que traz benefícios significativos para a criança. Sendo o brincar um dos grandes 

responsáveis pelo o desenvolvimento e aprendizado das crianças.  
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