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Resumo- Este artigo apresenta a análise do jogo como ferramenta para o desenvolvimento do 

ensino e aprendizagem dos educandos na escola do campo. Por meio de uma pesquisa 

bibliográfica e descritiva embasou-se em autores como Piaget (1998), Santos (2002), Brougére 
(2003), Kishimoto (2003) Morissawa (2001), dentre outros. Ao mesmo tempo, discutiu-se 

conhecimentos sobre a importância da ludicidade como ferramenta que auxilia a prática 

pedagógica, enquanto conteúdo de ensino da Educação Física, trabalhada por meio das místicas 
relacionadas no processo ensino-aprendizagem, procurando incluir o lúdico como um fio 

condutor. Os resultados evidenciaram que o jogo auxilia os educandos a adquirir hábitos 

saudáveis e contribui significativamente para a preparação do aluno na construção de 
conhecimentos. O jogo, nesse ambiente de aprendizagem, se constitui em prazer, experiência de 

liberdade, em atividades que envolvem a criança auxiliando-a para o desenvolvimento de forma 

global, pois, através do brincar, a criança age, reflete, se expressa, descobre o mundo ao seu 

redor. 
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Abstract- This article analyzes the game as a tool for the development of teaching and learning 

of learners in the rural school. Through a bibliographical research, descriptive search sought to 

base in authors like Piaget (1998), Santos (2002), Brougére (2003), Kishimoto (2003) 

Morissawa (2001), among others. At the same time, it sought to acquire knowledge about the 

importance of playfulness as a tool that helps pedagogical practice as a content of Physical 

Education teaching, worked through the mystics related in the teaching-learning process, 

seeking to include the playful as a guiding thread. The results show that the game assists 

learners to acquire healthy habits and contributes significantly to the preparation of the student 

in the construction of knowledge. The game in this learning environment is constituted in 

pleasure, experience in freedom, in activity that involves the child helping to develop in a global 

way, because through play, the child acts, reflects, expresses himself, discovers the world 

around him. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo trata de descrever a importância do trabalho do professor de 

Educação Física, no contexto das escolas do campo, voltado para as atividades lúdicas. 

Neste contexto, é fundamental a definição de educação do campo na concepção de Reck 

(2007, p. 20): “A educação do campo compreende todos os níveis e modalidade da 
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educação básica, orientadas pela existência do campo, ponto referencial e referenciador 

de saberes, fazeres e de aprendizagens”. Percebe-se, então, que a educação do e no 

campo busca construir um novo modelo de educação que compreende a cultura 

camponesa, através da valorização dos saberes, das práticas sociais vivenciadas pelos 

sujeitos que vivem no campo, legitimando-as no espaço escolar.   

É importante a compreensão da educação no campo como sendo um processo 

contínuo de formação. Kolling, Cerioli e Caldart (2002, p.19) contribuem para essa 

compreensão quando afirmam que “a educação compreende todos os processos sociais 

de formação das pessoas como sujeitos de seu próprio destino”. Nesse sentido, a 

educação tem relação com cultura, com valores, com jeito de produzir, com formação 

para o trabalho e para a participação social.  

As alterações sofridas, ao logo dos anos, na regulamentação do curso de 

Educação Física pelo Ministério da Educação, para adquirir legislação própria – 

destaca-se que isto somente aconteceu por meio da Resolução nº 01/02, com o Parecer 

CNE/CES 58/2004 de 18 de fevereiro de 2004, também com a promulgação da 

Resolução nº 07 de 31 de março de 2004, que trouxe uma mudança satisfatória para 

esses profissionais na reorganização do Ensino Superior na área da Educação Física 

Escolar – conseguiram definir as características e finalidades dos cursos reconhecidos 

como Bacharelado em Educação Física, favorecendo, então, a ampliação dos trabalhos 

na educação do campo (BRASIL, 2002a).  

Nesta perspectiva, a educação do campo deve ser gestada dentro do próprio 

campo, para que os camponeses sejam protagonistas dessa construção. Descrever as 

especificidades do campo, ou seja, as reais necessidades dos camponeses, as pessoas 

que estão envolvidas na educação do campo com suas ideias e suas convicções, que 

serão parte dessa construção. 

Nesse sentido, os jogos como atividades recreativas e prazerosas podem ser 

praticadas em qualquer espaço e idade. Nas escolas do campo o lúdico conforme 

Morissowa (2001) é trabalhado por meio das místicas
2
, em que brincam e se divertem, é 

                                                             
2
 Trazida pelos dicionários: “tratado sobre coisas divinas ou espirituais” e “ciência ou arte do mistério”. 

No contexto da educação no campo, é um ato cultural em que suas lutas e esperanças são representadas 

por meio da ludicidade (MORISSOWA, 2001). 
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uma das formas de encontrar solidariedade e, ao mesmo tempo, jogando, eles ampliam 

sua fantasia, sua imaginação e sua criatividade e aprendem a conviver em comunidade. 

Esses jogos são trabalhados a partir da Educação Infantil e prosseguem em outras 

modalidades de ensino. Mais tarde eles vão começar a praticar o jogo regulamentado de 

acordo com as orientações recebidas dos professores de Educação Física. 

Há um consenso geral sobre o fato de que jogar é fundamental para o 

desenvolvimento da personalidade da criança. O Jogo, segundo Kishimoto (2003), é uma 

atividade, além de recreativa e agradável, necessária para o desenvolvimento do 

educando. Através do brincar, os alunos desenvolvem habilidades físicas, habilidades 

motoras, as habilidades técnicas e táticas dos diferentes jogos esportivos; descobre, 

observa, explora, compreende o mundo ao seu redor e tomam consciência de si mesmos; 

eles adquirem conhecimento, se relacionam com outras pessoas e liberam tensões, tanto 

individual como coletivo; eles adquirem habilidades sociais positivas, como compartilhar 

coisas, jogar cooperativamente, expressar emoções apropriadamente, entre outras. 

Neste contexto, a realização desta pesquisa procura analisar o jogo como 

ferramenta para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos educandos na escola 

do campo. Com intuito de compreender com maior profundidade a temática trabalhada, 

os conceitos e reflexões aqui discutidos seguem-se a luz das teorias e pensamentos de 

autores como Piaget (1998), Santos (2002), Brougére (2003), Kishimoto (2003) 

Vygotsky (1989), dentre outros. O lúdico trabalhado juntamente com as místicas passa a 

ser uma alternativa metodológica para facilitar o aprendizado do aluno. Nesse contexto, 

compreende-se que o trabalho por meio dos jogos permite ao professor de Educação 

Física auxiliar o aluno na construção do seu conhecimento e na interação com os 

colegas.   

A REALIDADE BRASILEIRA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO  

A educação do campo propõe um processo educativo transformador. Kolling, 

Cerioli e Caldart (2002) colocam que os envolvidos não devem participar apenas por 

participar, esta participação deve acontecer emanada com transformação e 

aprendizagem. Isso significa que deve haver uma ação política pedagógica e 
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administrativa. Isso gera transparência, respeito, confiança, maturidade, etc., que são 

ingredientes perfeitos da gestão democrática e participativa. 

O Plano de Educação de Mato Grosso estabelece objetivo e metas para a 

consolidação da educação do campo no Estado (ARROYO, 2000). Onde podem ser 

elencadas conforme Arroyo (2000) da seguinte forma: universalizar a oferta da 

educação básica no campo; garantir infraestrutura adequada para o acesso e 

permanência dos alunos do campo; construir com as comunidades escolares locais uma 

proposta pedagógica voltada á realidade, superando a fragmentação do currículo e 

respeitando as diferentes metodologias que consideram os sujeitos com suas histórias e 

vivências, e as legislações que regem os sistemas de ensino; diversificar a oferta de 

cursos nas escolas do campo; melhorar a gestão nas escolas do campo; proporcionar 

formação específica para os profissionais da educação do campo; melhorar as condições 

de trabalho e perspectivas dos educadores que atuam nas escolas do campo; garantir 

espaços de debates para o fortalecimento da política de educação no campo; oportunizar 

ações pedagógicas diretamente relacionadas à realidade cotidiana do campo, com 

resultados práticos de melhoria da qualidade de vida; promover pesquisa como meio de 

fortalecimento da educação do campo (ARROYO, 2000).  

Para o Caldart, (2000), a educação das crianças é uma das prioridades para 

quem vivem no campo, a partir da educação infantil elas tem início ao exercício da 

cidadania. A educação infantil nos acampamentos e assentamentos tem objetivos 

diferenciados da educação infantil nas creches e escolas comuns. O MST tem objetivos 

diferentes para nessa etapa nos acampamentos e assentamentos: 

[...] As discussões a partir da Educação Infantil no MST surgiram da 

necessidade de compartilhar com as famílias os cuidados e a educação de 

seus filhos, sendo coerente com os ideais de justiça e transformação social, 
que buscam concretizar, combinando a luta pela garantia do direito à 

educação, com a intenção de construirmos coletivamente a formação de 

nossas famílias, das comunidades assentadas e acampadas que constituem o 

MST. Considerando o movimento um grande educador das crianças, pois é 

este o meio no qual elas vivem suas infâncias, participando da luta pela terra, 

pela Reforma Agrária. No início duas necessidades deram origem às 

primeiras experiências de atendimento organizado às crianças: nos 

assentamentos, a participação das mulheres na produção, através das 

cooperativas e associações, do trabalho coletivo, e no conjunto do MST, a 

participação das mulheres na militância, nos cursos e encontros de formação, 

nas reuniões e nas lutas (MST, 2004, p. 23). 
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Segundo MST, (2004), a preocupação do Movimento Por Uma Educação do 

Campo, não é só com a educação como um fim em si mesma, mas com a educação de 

qualidade, que vise a formação do homem consciente e atuante na sociedade, 

intensifica-se os debates, passando a discutir intensamente uma política de educação 

para todos. Uma educação transformadora.  

A ludicidade faz parte de todas as atividades no MST. O espaço de discussão e 

conscientização das crianças é um espaço mágico, onde as crianças, brincam, aprendem, 

constroem as místicas para apresentar nos encontros e reuniões do MST. A criança é 

vista como um ser humano em processo de desenvolvimento (MORISSAWA, 2001). 

De acordo com Morissawa (2001), os espaços onde acontece o processo 

educacional das crianças, inicialmente eram chamados de Círculos Infantis, mas no 

decorrer das discussões em torno dessa modalidade de ensino, passa-se a chamar de 

Ciranda Infantil3. O MST vive duas situações distintas: a do acampamento e do 

assentamento, por isso, se fez necessário a implementação da Ciranda Infantil Itinerante 

para os acampamentos, que pode se deslocar a qualquer momento para outra localidade 

conforme o andamento das lutas e também para os encontros e as mobilizações do 

movimento, para que as crianças estejam bem cuidadas enquanto seus pais participam 

das formações e encontros. A Ciranda de acordo com Morissawa (2001) é permanente 

para os assentamentos, pois esses já conquistaram a terra e estão fixos na mesma. 

Nesta perspectiva, Morissawa (2001) destaca que além do desafio de planejar e 

organizar a Ciranda, o Setor de Educação do MST também tiveram o desafio de 

elaborar materiais pedagógicos que auxiliam no desenvolvimento da pesquisa e na 

formação dos educadores para educarem as crianças na Ciranda de forma lúdica:  

[...] A Ciranda Infantil é um espaço educativo da vivência de ser criança, de 

brincar, jogar, cantar, cultivar a mística, a pertença ao MST, os valores, a 
formação, a construção de uma nova geração, de uma sociedade, de um novo 

país. Porém, a implementação das Cirandas Infantis Permanentes (ação 

                                                             
3 A ciranda infantil não é apenas um local para cuidar das crianças. Mais do que isso, é um espaço 

educativo dirigido, no qual de forma lúdica se aprende a cantar, desenhar, brincar, escrever e fazer teatro, 

de acordo com a faixa etária. "o nome é muito significativo, porque lembra a união da força coletiva e, ao 
mesmo tempo, faz referências ao lúdico da brincadeira de roda presente na infância", explica Marta de 

Jesus, coordenadora estadual do setor de Educação Infantil do Ceará, onde a experiência teve início. (...) 

A Ciranda Infantil está sendo implantada nos assentamentos com a mesma filosofia de trabalho da CCI, 

conta Maria de Jesus. SANTOS, Sueli Auxiliadora, Revista Sem Terra, ano II, n.8, jul- ago-set.1999 

(MORISSOWA, 2001). 
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cotidiana e contínua da Educação Infantil do Campo) nos assentamentos e 

acampamentos se apresenta como um grande desafio, principalmente, em 

função da falta de políticas públicas para educação infantil do campo (MST, 

2004, p. 25). 

O Educar da Ciranda Infantil segundo o MST (2004), inclui a formação de 

futuros militantes do povo trabalhador. As crianças são preparadas para dar sequência à 

luta. Destaca-se a importância de construir junto à criança, o sentimento de pertencer ao 

MST e ao campo, para que elas quando adultas não migrem para os conglomerados 

urbanos, deixando o campo a mercê do agronegócio. As crianças junto com seus pais 

lutam por políticas públicas para a educação (MST, 2004). 

A escola é dialética, segundo Santos (2001), portanto, não pode ficar fixa em 

conteúdos e livros didáticos, precisa ensinar através da ludicidade, ação e reflexão, 

teoria e prática. A proposta é outra, ela é mística, contagiante, desafiadora, inovadora, 

transformadora, democrática, libertadora, para que possa fazer o seu papel social com 

qualidade. 

Portanto, a educação do campo propõe um processo educativo transformador, e 

assim, deve ser a questão que envolve a formação da criança. A partir destas questões, é 

importante fazer uma análise da realidade da Educação Física na escola do campo, 

compreendendo a ludicidade nesse espaço místico. Os envolvidos não devem participar 

apenas por participar, esta participação deve acontecer emanada com transformação e 

aprendizagem. Assim, um dos pontos fundamentais para compreensão do lúdico e de 

sua função na organização social do povo do campo, pode ser percebido na análise da 

representação dos jogos e brincadeiras para envolver a participação auxiliar no ensino 

aprendizagem, pois os sujeitos que compõem essa realidade social vivem uma nova 

perspectiva no campo brasileiro, que traz também muitos desafios de lutas e de 

resistências. 

 As Teorias Pedagógicas para a Abordagem do lúdico: considerações teóricas 

Diante de todos os desafios que a cultura e a sociedade do campo vivenciaram 

nesse período em nosso país, no cenário brasileiro já é possível evidenciar várias 

conquistas da educação do campo, como por exemplo, as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas escolas do campo, que traz a história da luta pela terra e a 
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necessidade de um modelo educação que seja protagonizado pelos camponeses 

(MORISSAWA, 2001). 

Brougére (2003, p.87), coloca que é importante destacar que foi a partir da 

contribuição sobre a valorização do jogo na Educação Infantil, como já se evidenciava 

com implantação do método Escolanovista, baseada no de Montessori
4
 que afirmava: “é 

necessário que a escola permita o livre desenvolvimento da criança para que a 

pedagogia científica nela possa surgir” (p.87). Nesse entendimento, os jogos 

transformaram-se em importantes aliados, pois ao poucos, as finalidades na educação 

transformaram em agentes de socialização e através deles, deram espaços para a criança 

interiorizar os valores e crenças.  

Trabalhar com o lúdico segundo Kishimoto (2003), requer conhecer a sua 

trajetória ao longo da historia, é entender a representações dos jogos em todas as épocas, 

as culturas e como se perpetuam e/ou são transmitidas, modificadas de geração em 

geração. É entendê-lo como objeto cultural, sendo uma referência para identificação de 

cada época ou período de humanização, pois desde os tempos mais primórdios o lúdico 

já fazia parte do desenvolvimento humano. 

Assim, Kishimoto (2003) discorre que a ludicidade pode ser caracterizada 

pelos jogos e brincadeiras que desvelam as crenças, transmite valores, discursos e 

compreensão da realidade. Trazendo para essa representação da sociedade, nas escolas 

do campo, identificadas na forma de viver, de se manifestar, de explicar a existência, as 

origens entre outros.  Como indica Santos (2002, p. 34):  

[...] Na sociedade antiga, o trabalho não tinha o valor que lhe atribuímos há 
pouco mais de um século e nem ocupava tanto tempo do dia. Os jogos e os 

divertimentos eram um dos principais meios de que dispunha a sociedade 

para estreitar seus laços coletivos e se sentir unida. Isso se aplicava a quase 

todos os jogos, e esse papel social, eram evidenciados principalmente em 

virtude da realização das grandes festas (SANTOS, 2002, p. 34). 

Desse modo, é possível perceber que por muito tempo, no decorrer dos tempos, 

os jogos foram considerados como um dos principais meios para aproximação da 

sociedade e marcava também o status social, pois o trabalho, este por sua vez, era 

considerado na época pertencer aos escravos. 

                                                             
4 MONTESSORI, Maria. A criança – Pedagogia científica: a descoberta da nova criança – (tradução de Aury Azélio 

Brunetti). São Paulo: Flamboyant, 1965.  
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Segundo Brougére (1995), a partir do renascimento, o período considerado 

favorável para o crescimento lúdico, o jogo era utilizado para divulgar princípios de 

moral, ética, além de ser trabalhado assunto que envolvesse a história, geografia e 

outros. Isso vem fortalecer o pensamento que o lúdico faz parte da mística do campo, é 

forma de caracterização da sociedade, no tempo e no espaço em que se situa.  

Santos (2002) relaciona esse conceito, que também pode ser identificado no 

período do Renascimento, no qual a brincadeira era vista como uma conduta livre que 

auxiliava para o desenvolvimento da inteligência e contribuindo para o estudo. 

Em relação ao período do Romantismo, Weiss (1989) deixa claro que foi 

intensificando no pensamento da época dando um novo lugar para a criança e os jogos. 

Destacaram nesse período importante filósofos e educadores como Jean-Paul Richeter, 

Hofferman e Fröebel, que consideraram o jogo uma manifestação espontânea dos 

momentos vividos pelas crianças durante a infância. Deu início nesse contexto, uma 

possível evolução do pensamento sobre a criança e a importância da ludicidade nesse 

processo. 

Para Weiss (1989), a compreensão da função desempenhada por meio dos 

jogos, um dos pontos fundamentais na ascensão do lúdico, que foi sustentada por muito 

tempo pelos povos gregos e romanos, que tinha a função da organização social, pode ser 

percebida na análise da representação dos jogos e brincadeiras para os povos romanos e 

gregos. O autor coloca que os romanos utilizavam dois tipos de jogos, os conhecidos 

como de cena ludi scaenici desenvolvidos através de teatro, mímica, dança, também 

realizavam concursos de poesias e aqueles que utilizavam do combate. Os jogos do 

circo ludi circenses, envolviam a cavalariça composto por corrida de biga, caças e jogos 

atléticos.  

Nesse entendimento, trazido por Piaget (1998) que explica o progresso dos 

jogos e brincadeiras na importância da formação das sociedades, apesar de terem 

passados por momentos altos e baixos, dependendo de cada sociedade. Desse modo, é 

possível compreender que existe uma estrutura antropológica do jogo nas diversas 

culturas, que é percebido quando estudamos a cultura camponesa, pois apresentam 

características que são moldadas no cerne da lógica e construção cultural de cada povo.  

Principalmente quando trabalhada em uma disciplina como a Educação Física que 
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respeita a concepção dos jogos, constituída como mola fundamental na educação de um 

povo, que não se limita tão somente a infância, mais prossegue durante toda a vida. 

Compreende-se, dessa forma, que os jogos quando trabalhado como uma 

atividade fundamental para o desenvolvimento integral das pessoas, sua prática promove 

a aquisição de valores, atitudes e normas necessárias levando cada indivíduo a 

experimentar sua capacidade de se comunicar com os outros.  

A realidade do trabalho do professor de Educação Física na abordagem dos jogos 

na escola do campo 

O jogo, segundo Santos (2002), é uma atividade fundamental para o 

desenvolvimento integral das pessoas. Sua prática promove a aquisição de valores, 

atitudes e normas necessárias a uma adequada coexistência. Todos nós aprendemos a nos 

relacionar com o ambiente familiar, material, social e cultural através do jogo. É um 

conceito muito rico, amplo e versátil, o estético e ambivalente que implica uma 

categorização difícil.  

O jogo de acordo com Piaget (1998) contribui para os aspectos físicos, motor, 

cognitivo, afetivo, social, emocional e moral da criança, isto é, para o seu 

desenvolvimento integral. O jogo deve estar presente em toda a vida da criança. Assim, 

as crianças podem estabelecer relações, desenvolver habilidades, e competências. 

De acordo com Morissawa (2001), as mudanças sofridas em nosso país, em 

relação à educação no campo, provocaram uma renovação de conceitos. A atividade 

física expandiu seus horizontes nos quais por muito tempo só havia espaço para o 

trabalho. Segundo Kolling, Cerioli e Caldart (2002) movimentos reivindicando do 

direito ao exercício físico foi se intensificando por meio das escolas, sensibilizaram e 

reativaram o movimento. Toda essa evolução causou lutas, confrontos, posições opostas, 

enfim. O campo não escapou de todas essas transformações, por isso também permeou a 

Educação Física escolar. Assim, durante esse período de evolução, ocorreram eventos, 

evoluíram modalidades e tendências.  

Apesar de a disciplina de Educação Física não constar como obrigatória na 

legislação brasileira para as séries iniciais do ensino fundamental, a maioria das escolas 
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do campo trabalha esta disciplina assegurando PPP da escola, o qual segue as 

orientações da LDB em seu artigo 26, que trata: 

[...] Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos (...). A Educação Física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da 

educação básica  (MEC, 1996). 

Assim, em termos gerais, apesar de afetar em parte essas disciplinas no 

currículo, existem adequações constantes por parte do educador nos últimos tempos, 

procurando sempre trabalhar da melhor forma possível, procurando introduzir em suas 

práticas a ludicidade. A este respeito, especialistas na área argumentam que o jogo deve 

estar presente em um estágio e em um contexto no qual a personalidade dos alunos vai 

sendo trabalhada. E na educação do campo não é diferente, pois Brougére (2003), 

afirmam que a Educação Física como disciplina pedagógica exerce estreita influência 

sobre todos os aspectos ou dimensões que compõem o ser humano, enfatizando recursos 

e estratégias de aprendizagem para atuar no corpo, atendendo não apenas ao movimento 

desse corpo ou ao seu desenvolvimento biológico, mas seu propósito no ser humano 

total; isto é, no desenvolvimento como uma pessoa integral. Assim, Brougére (2003) 

acrescenta que: 

[...] Na Educação Física, Esportes e Recreação o professor deve exercer seu 
papel educando o ser que se move e conduzindo-o ao caminho de uma pessoa 

educada fisicamente que aprende habilidade, é fisicamente apto, participa 

regularmente da atividade, valoriza a atividade que. Contribui para um estilo 

de vida saudável, facilitando os meios, materiais e o caminho onde você deve 

trânsito para alcançar uma verdadeira formação integral (BROUGÉRE, 2003, 

p. 67). 

Por outro lado, na escola do campo, os sujeitos aprendem a fazer a leitura de 

mundo, pois o conhecimento acontece na prática, sob a luz da teoria. Professores e 

alunos se interagem construindo uma relação concreta, teoria e prática. Educa-se 

conforme Brougére (2003), através da prática, dos exemplos. O professor de Educação 

Física como conciliador nesse processo da aprendizagem orienta o aprendiz para o 

desenvolvimento de suas habilidades físicas. Além disso, o professor, desde cedo, 

através dos jogos auxilia os alunos a descobrir atitudes e comportamentos afetivos e 

sociais. Assim como procura desenvolver espontaneamente situações de cooperação. 
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Para Kolling, Nery e Molina (1999), educação para o campo se traduz no bem 

comum e na étnica social e, visando o bem estar social. Assim, o jogos e brincadeiras 

nesse caso, é "o suporte que propõe à criança um mundo do tamanho de sua 

compreensão" (SANTOS et al., 2004, p.48), além de abranger várias dimensões do 

desenvolvimento. Ele cria uma razão de se estar junto, promovendo uma relação 

harmoniosa criança-criança ou criança-adulto. No jogo, a criança não deixa o adulto de 

lado. Entretanto, não somente a presença do adulto e de outras crianças influencia a 

qualidade do jogo e da brincadeira, mas também seu grau de familiaridade com os 

colegas e a idade do grupo de jogo. 

Morissawa (2001) esclarece que a educação do campo tem uma visão 

diferenciada do meio rural, tem suas peculiaridades e é um território de possibilidades, 

da relação dos seres humanos com a produção, das condições de sua existência social. 

Por ser um ambiente rico e variado o campo, estimula e acelera o processo de 

desenvolvimento das crianças. Ariés (1978) coloca que a criança necessita entrar em 

contato com objetos de características variadas, para, por meio de experiências, da 

exploração e do descobrimento, reconstruir e aprender sobre o mundo e sobre si mesma. 

Segundo o autor, a possibilidade de descoberta de algo pela criança e a sua 

engenhosidade estão diretamente relacionadas a número e tipos de materiais existentes 

em seu ambiente.  

Weiss (1989, p. 24) destaca que “os jogos nos deixa marcas que levamos para 

toda a vida”, assim como, alguns brinquedos trazem lembranças que transportam no 

tempo e faz recordar todo um amontoado de faz-de-conta e descobertas. Nas escolas do 

campo esses descobrimentos para a criança não passa de uma pura descontração e 

entretenimento, como dizem Cória-Sabini e Lucena (2005): 

[...] A palavra brincar não se relaciona apenas às atividades da criança, pois 
em todas as idades as pessoas brincam. Também os jogos estão presentes em 

todas as faixas etárias, embora as crianças os pratiquem de forma mais 

frequente e com mais liberdade (CÓRIA-SABINI e LUCENA, 2005. p. 27). 

De acordo com as autoras, o brincar não tem fronteiras, nem no tempo, nem no 

espaço. Deste modo, a magia do campo influencia trazendo o brilho do ato de brincar. 

Segundo Santos et al. (2004), o professor deve observar, tranquilamente, o andamento 

das atividades das crianças e manifestar interesse e atenção pelas suas realizações, 
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discutindo e refletindo com elas, quando necessário. O professor de Educação Física 

deve também registrar o seu comportamento e acompanhar o seu desenvolvimento 

integral. 

Santos (2002) argumenta, que partindo do princípio de que a criança é ativa em 

seu desenvolvimento e constrói o próprio conhecimento em interação com outras 

crianças e adultos, e o professor de Educação Física conseguirá analisar o seu 

relacionamento com os objetos, com o espaço e com as outras pessoas. Dessa forma, 

somar os jogos e as brincadeiras resulta em experiências, exercitam sua criatividade e 

fantasia o mundo. De modo que a instituição escolar do campo coloca-se como local 

privilegiado para o desenvolvimento desse processo de interação. 

Portanto, Santos (2002) ainda destaca que a escolas enquanto instituição 

formadora, responsável pela educação inicial do aluno, deve ter atividades lúdicas em 

sua base curricular. Destaca também, o planejamento por parte do professor como 

elemento importante para efetivação da ludicidade no processo de ensino e 

aprendizagem, indicando que o mesmo deve contemplar e inserir atividades que venham 

de encontro com a formação do aluno, no seu desenvolvimento motor e psicomotor.  

Para tanto, a visão do professor de educação Física nas escolas do campo tem 

que estar aberta para o lúdico, reconhecer sua importância enquanto recurso que 

contribui para o desenvolvimento da criança. O lúdico está presente em qualquer idade, 

tal necessidade se manifesta com mais ênfase na infância. Os professores têm a 

responsabilidade de cultivá-lo perenemente nas suas aulas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com os levantamentos teóricos elencados nesta pesquisa, fica claro 

que jogos e brincadeiras podem servir de instrumento no auxílio de aquisição, 

transmissão de conhecimento, desenvolvimento da criatividade, principalmente quando 

se trata de criança que estuda nas escolas do campo. Assim, este estudo teve por 

objetivo analisar o jogo como ferramenta para o desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem dos educandos na escola do campo. 

Compreendeu-se que o jogo é uma das principais atividades na vida da criança 

que estuda nas escolas do campo e que compete ao professor de Educação Física, por 
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meio das atividades místicas e lúdicas, desenvolver nas crianças a parte motora, 

sensorial, cognitiva, social, afetivo, emocional, entre outras habilidades, pois tudo o que 

é aprendido através do jogo é assimilado por um caminho mais rápido e efetivo. Por esta 

razão, a importância da atividade lúdica no ambiente da escola do campo é acentuada, 

uma vez que motivar a criança será mais fácil. Através do jogo, a criança representa 

situações reais e permite não só expor os sentimentos e emoções, mas também 

transformar a realidade com a sua fantasia, criando todo um mundo imaginário.  

Concluiu-se que os jogos e brinquedos, quando bem utilizados, compreendem 

recursos didáticos de grande valor no processo ensino-aprendizagem. Compreendeu-se, 

ainda, que a ludicidade é parte de todas as atividades do MST, as crianças participam de 

todas as manifestações por meio de místicas e atuam como sujeitos que lutam por seus 

direitos. O espaço de discussão e conscientização das crianças é um espaço mágico, 

onde as crianças, brincam, aprendem, constroem essas místicas para apresentar nos 

encontros e reuniões do MST. A criança é um ser humano em processo de 

desenvolvimento, a mesma participa das lutas para aprenderem que o processo de 

conquista do povo trabalhador é uma luta constante. 
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