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RESUMO:O artigo trata do uso da ludicidade para despertar e reter a concentração das crianças em tempos de 

concorrência com estímulos tecnológicos. A escolha do tema justifica-se por pesquisar como a ludicidade 

influencia a retenção da atenção dos alunos em concorrência com produtos tecnológicos e como isso influencia 

no aprendizado e na formação do educador. Foi traçado como objetivo:  descobrir as mudanças de 

comportamento das crianças entre as aulas com uso de tecnologia e com o uso da ludicidade. Para 

fundamentar esse estudo buscou-se pautar em vários teóricos como: Menezes (2010), Poncho (2014), Fantin 

(2000), Freire(1996), Lange(2015) entre outros. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. Diante das 

leituras conclui-se que os teóricos têm um olhar voltado para a inovação no modo de ensinar. 

 

Palavras-chave: Ludicidade.  Concentração Das Crianças.  Estímulos Tecnológicos. 

 

 

ABSTRACT: The article deals with the use of playfulness to awaken and retain children's concentration in times 

of competition with technological stimuli., aiming at researching how playfulness influences the retention of 

students' attention in competition with technological products and how it influences the educator's learning 

and training. It was designed as an objective: to discover changes in children's behavior between classes using 

technology and using playfulness. To support this study we sought to base on several theorists such as: 

Menezes (2010), Poncho (2014), Fantin (2000), Freire(1996), Lange(2015) and others. The methodology used 

was bibliographic research. In view of the readings, it can be concluded that theorists have a look towards 

innovation in the way of teaching. 
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 INTRODUÇÃO 

  

Um número crescente de crianças passando cada vez mais horas do dia “vivendo em um 

mundo digital” com muitos jogos virtuais, vídeos on-line influenciando sua perda de interesse pelos 

assuntos escolares sendo ministrados no modo tradicional: “professor fala, aluno escuta, o professor 

escreve e o aluno cópia”. Usar a Internet todos os dias já é um hábito de 89% dos brasileiros de 9 até 

17 anos segundo a “Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - 2019” 

do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) no 

Brasil em 2019, sendo que 82% dessas crianças e adolescentes afirmaram usar a Internet pelo 

celular.  

A proposta em pesquisar como a ludicidade influencia na retenção dos alunos em 

relação a concorrência da atenção dos mesmos com produtos tecnológicos, mídias digitais surgiram 

em virtude dos educadores estar se reinventando ao novo modelo de aula devido a pandemia e a 

educação remota  

A relevância deste trabalho para sociedade é que iremos discorrer sobre quais os meios 

tecnológicos que as crianças estão aprendendo, características dos vídeos educativos, metodologias 

utilizadas para trabalhar a ludicidade e o envolvimento das crianças. 

O objetivo deste estudo é descobrir as mudanças de comportamento das crianças entre 

as aulas com uso de tecnologia ou com o uso da ludicidade. E descrever o comportamento das 

crianças com uso dos lúdicos nas aulas on-line, identificar os pontos fortes do uso da ludicidade no 

ensino, comparar aulas com uso dos meios tecnológicos e lúdicos e a formação dos educadores. 

        Este trabalho procura respostas aos aspectos da realidade, compreender situações 

através da pesquisa qualitativa que versam sobre o tema baseado em experiências narradas pelos 

autores e resultados positivos e negativos obtidos em seus estudos.  

        A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica fundamentada em autores como:   A 

Menezes (2010), Poncho (2014), Fantin (2000), Freire(1996), Lange(2015) e Piaget(1976). 

        O artigo está organizado em cinco tópicos. Onde o primeiro é a introdução que explica 

sobre o que trataremos o trabalho, no segundo sobre a importância do brincar na escola, no terceiro 

iremos abordar os novos meios de dar aula, no quarto como reter a atenção desses alunos e por fim 

as considerações finais. 
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 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA ESCOLA 

 

 

Desde o início da educação para crianças  vários teóricos como Vygotsky, Piaget, Friedrich 

Froebel, Montessori citam em suas obras a importância da ludicidade no aprendizado da infância 

voltada para as crianças e que o aprendizado voltado para jogos, autoconhecimento e brincadeiras 

geram inúmeros benefícios devido às realizações de atividades lúdicas para as crianças se 

socializarem melhor facilitando o seu aprendizado, isto é assimilando o conteúdo mais fácil e 

estabelecendo as relações cognitivas.  Durante sua obra, Piaget utilizou os jogos para investigar 

várias questões de comportamentos. Os jogos não eram apenas uma forma de entretenimento para 

as crianças permanecerem sua atenção por um determinado tempo e sim para ajudá-los na 

assimilação e desenvolvimento intelectual. 

 

O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-motor 

e de simbolismo, uma assimilação da real à atividade própria, fornecendo a está 

seu alimento necessário e transformando o real em função das necessidades 

múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos de educação das crianças exigem a 

todos que se forneça às crianças um material conveniente, a fim de que, jogando, 

elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais e que, sem isso, permanecem 

exteriores à inteligência infantil. (PIAGET 1976, p.160) 

 

Na teoria de Piaget que atua no construtivismo o jogar e o brincar é visto como uma 

construção onde o sujeito (criança) ao se interagir com meio social ela aprende novas habilidades 

que serão através dos jogos e brincadeiras. A função do jogo educativo é realizar a diversão e a 

motivação para que as crianças aprendam mais rápido, felizes e quando esses jogos são levados para 

sala de aula eles se tornam um material pedagógico.   

Mesmo Vygotsky sendo de 1920 já possuía a ideia sociointeracionista. Para ele, o 

homem modifica o seu comportamento de acordo com a mudança do ambiente. Nos jogos e 

brincadeiras as crianças crescem em seu grupo social e ao brincar ela está construindo seu futuro 

junto a sociedade. Vygotsky (1991) explica que o desenvolvimento da criança deve acontecer de 

forma prazerosa e que para elas às vezes perder ou ganhar desagrada mas é necessário para seu 

crescimento social. 

 

A imaginação vai ajudá-la a expandir as suas habilidades conceituais. A criança, na 

sua função imitativa, aprende a conviver com as atividades culturais; empregando a 
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brincadeira ela estimulará o seu desenvolvimento, aprendendo as regras dos mais 

velhos.  (VYGOTSKY, 1991, p.98) 

 

A palavra jogo vem do latim: Ioucus que significa brinquedo, diversão sujeito a regras. Os 

jogos educativos se deram na era do renascimento em um período que qualquer tipo de jogo 

naquela época medieval era abominável após algum tempo os jogos ressurgem com uma proposta 

pedagógica no ensino. Na educação os jogos são classificados com algumas características entre elas: 

educativa pois promove o aprendizado e o saber e a ludicidade com o aprender de forma prazerosa. 

Para o sucesso desta função dos jogos é importante existir a mediação do professor na explicação de 

normas e procedimentos. 

A brincadeira para as crianças é muito importante, pois através dela as crianças aprendem a 

viver situações cotidianas. Segundo a Referência Curricular Nacional para a educação Infantil (1998), 

brincar é fundamental para o pleno desenvolvimento da autonomia e identidade. 

 

O movimento para a criança pequena significa muito mais do que mexer partes do 

corpo ou deslocar-se no espaço. A criança se expressa, se comunica através de 

gestos e mímicas faciais e interage utilizando fortemente o apoio do corpo. Pode-se 

dizer que no início do desenvolvimento predomina a dimensão subjetiva da 

motricidade, que encontra em sua eficácia e sentido principalmente na interação 

com o meio social, junto às pessoas com que a criança interage diretamente. 

(BRASIL,1998, p.18). 

 

O lúdico em sala de aula vem como forma predominante é essencial para a relação 

entre o educador e a criança.  

Segundo Menezes, 2010, p.17): 

               

As brincadeiras trabalhadas de forma pedagógica incentivam o interesse pelo 

conhecimento de muitos conteúdos escolares, pois a partir delas, vivenciam-se 

vários aspectos, sendo principal a integração entre as pessoas, buscando objetivos 

comuns na atividade coletiva, desenvolvendo o potencial criativo, a curiosidade, a 

reformulação de ideias, adaptando  os alunos às novas mudanças sociais que 

acontecem de forma cada vez mais rápida. 

 

O professor ao trabalhar com o lúdico deverá encontrar o momento oportuno de 

participar do momento junto ao seu aluno. O conduzir deste educador é primordial.  



 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                             Nº 8, p. 00-00, 

Dez/2020 

 

 

 

SOBRENOMES AUTORES (2020) 

REVISTA 

PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
Conforme Fantin (2020, p.119). 

 

No fazer pedagógico, o critério não pode ser somente a solicitação das crianças; 

afinal, o professor pode ser uma referência (cognitiva e afetiva) para a criança, um 

mediador que se encontra em situação diferenciada daquela da criança e que 

portanto pode antever e intencionalizar situações significativas. É justamente por 

respeitar a criança que o professor deve organizar situações de brincadeiras e de 

aprendizagens que façam com que cada vez mais ela possa ter mais elementos e 

condições de sentir-se sujeito de sua história. Assim, o professor não só pode como 

deve participar de determinadas situações ainda que não tenha sido solicitado 

pelas crianças, pois o respeito à criança vai depender da qualidade de sua 

participação e não de sua ausência e omissão somente. 

 

 

 

A escola é um ambiente de integração entre professores e alunos onde ambos têm 

convivência e a importância desta afetividade se dará através do lúdico por meios de jogos, 

socializações, fantoches e histórias. 

Paulo Freire cita a importância do educador se adaptar à nova realidade principalmente 

no modo de ensinar. 

 

No mundo da História, da cultura, da política, constato não para me adaptar mas 

para mudar. No próprio mundo físico minha constatação não me leva à impotência. 

O conhecimento sobre os terremotos desenvolveu toda uma engenharia que nos 

ajuda a sobreviver a eles. Não podemos eliminá-los, mas podemos diminuir os 

danos que nos causam. Constatando, nos tornamos capazes de intervir na 

realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes 

do que simplesmente a de nos adaptar a ela. (FREIRE,1996, p 46). 

 

 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EM SALA DE AULA 
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A presença da tecnologia no nosso dia a dia está cada vez mais próxima no dia a dia. Os 

educadores cada dia percebem a necessidade de estarem mais próximos desta tecnologia e aprender 

a usá-la ao seu favor. A nova geração que nasceu em pleno ano 2000 conhecidos como nativos 

digitais, já acordaram com vários estímulos visuais e com a tecnologia avançada em sua rotina 

através dos computadores, celulares com acesso wi fi que permitem que tenham acesso a várias 

informações em todos os assuntos.  

Com essa nova realidade é importante que as escolas acompanhem esses avanços e 

dando também suporte a sua equipe pedagógica. A nova geração que tem esse manuseio dessa 

tecnologia avançada em suas mãos, questionará por aulas mais dinâmicas com uma linguagem mais 

atualizada e mais lúdica. 

Essas novas tecnologias digitais vem influenciando um novo comportamento no ser 

humano e modificando modelos de estilos de aprender. A tecnologia vem para somar e facilitar e 

com este novo modelo de educação com mais estímulos, cores e tecnológica. 

     

No estudo teórico e prático da utilização das tecnologias, objetivando o 

conhecimento, a análise e atualização crítica destas tecnologias, ele serve de 

instrumento aos profissionais e pesquisadores para realizar um trabalho 

pedagógico de construção e de conhecimento e de interpretação e aplicação de 

tecnologias presentes na sociedade. (SAMPAIO LEITE, 1999, p.25).  

 

 Esse novo momento em que educadores devem estar se atualizando para deixar suas 

aulas mais atraentes encontramos vários dispositivos: youtube, blog, whatsApp e fóruns como novas 

formas de comunicação para a aprendizagem.   

Uma das tecnologias mais utilizadas está sendo os vídeos. Onde podemos usar recursos 

como figuras, animações, áudios tanto alcançar o aluno como a família. 

Seguem alguns exemplos de tecnologias digitais utilizados no dia a dia, segundo Poncho 

(2008): 

Ambiente virtual de aprendizagem (AVA), é uma plataforma na qual o aluno e professor 

tem acesso a vídeos sobre os conteúdos a serem estudados e também podendo ser disponibilizados 

quiz, cores e animações e com fácil acesso. 

 

Os ambientes virtuais de aprendizagem são programas de computadores 

desenvolvidos para oferecer um ambiente de aprendizagem que possibilite a 

realização de atividades de ensino e aprendizagem on-line, ou seja a distância. 

(PONCHO,2014, p.65). 
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Blogs diários on-line que podem ser atualizados diariamente com vídeos, dicas, facilitando 

a comunicação entre seus usuários. 

 

Os blogs podem ser utilizados por professores para desenvolver projetos escolares 

colaborativos, explorando o potencial interativo desta tecnologia. Os professores 

podem usar sua formação pedagógica e criatividade para descobrir novas maneiras 

de integrar esta tecnologia em sua prática pedagógica. (PONCHO,2014, p.70). 

 

Comunidades Virtuais são grupos de estudos que estão divididos por grupos específicos. 

De acordo com o conteúdo de interesse. 

 

São organismos vivos e em constante mutação, que requerem atitude atenta do 

moderador , que deve procurar manter o processo dinâmico , provocando a 

participação dos membros da comunidade virtual e cada CVA tem sua dinâmica 

própria , porém existem determinados princípios  que se observados , podem 

favorecer o funcionamento.(PONCHO,2014, p.78). 

 

Fórum de discussões são fóruns onde professores e alunos discutem sobre os assuntos 

abordados, podendo assim haver interação entre ambos e a comunidade com diversas opiniões. 

 

São interfaces utilizadas em ambientes virtuais de aprendizagem, ou com páginas 

abertas da internet para promover o debate assíncrono através de mensagens que 

abordem uma mesma questão e que são publicadas pelos participantes do fórum. 

(PONCHO,2014, p.81). 

 

 

Vídeos, conteúdos criados de forma particular podendo haver figuras, integração, aulas 

em tempo real. 

Na seleção de vídeos, cabe o docente considerar a adequação do programa aos 

seus objetivos e ao conteúdo de sua aula, ao interesse dos alunos pelo assunto, ao 
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grau de maturidade do grupo e deve pensar na contribuição que o programa vai 

proporcionar experiências inéditas, aprendizagem em grupo, informações precisas) 

e avaliar sua qualidade (fotografia, cor, som, fluência, instruções didáticas que o 

acompanham). (PONCHO, 2014, p.112). 

 

Diante de todas as tecnologias citadas pelo autor percebemos como as mesmas vem 

contribuindo com  o  professor em  deixar  suas  aulas  mais dinâmicas. 

 

COMO RETER A ATENÇÃO DOS ALUNOS EM SALA DE AULA 

 

As novas formas de ensinar, requer o uso da tecnologia educacional como forma de 

promover a ludicidade e concentração dos alunos e a importância dessas atualidades entrarem como 

formação para os professores. 

Em conformidade com Poncho “Vivenciar novas formas de ensinar e aprender, 

incorporando as tecnologias, requer cuidado com a formação inicial e continuada do professor”. 

(PONCHO,2014, p.15) 

O modo de aprender cada vez se faz mais o uso da ludicidade onde percebemos que o 

quadro branco, o livro didático não faz com que os alunos se concentrem muito em sala de aula. É 

importante que como professores possam atuar acompanhando as novas tecnologias e trabalhamos 

com os recursos tecnológicos. 

 Neste período de pandemia de 2020 podemos observar que vários professores tiveram 

que se reinventar. Aqueles que não sabiam manusear celulares e computadores realmente notaram 

a importância de acompanhar a evolução tecnológica. 

O modelo das aulas presenciais tiveram que mudar e diversos professores usaram 

ferramentas como: quizz como forma de incentivar o seu alunos a realizar as provas, vídeo aulas com 

teatros de fantoches e apresentações em slides do conteúdo. Outro exemplo são os testes de 

conhecimento on-line que favorecem a aprendizagem do aluno com o uso do jogo digital interagindo 

com os demais colegas em uma disputa de quem responde mais rapidamente e trazendo para o 

mundo virtual a sensação de competição do mundo real. 

 Segundo Savi (2008), o ato de jogar propicia aprendizagem por favorecer: o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, a atenção, a concentração, o raciocínio lógico, a 

socialização e a coordenação motora. 

A técnica pedagógica de associar o ambiente de jogos em vídeos abordando conteúdos 
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como história, biologia e geografia envolvem os alunos em um ambiente virtual animado ao qual ele 

já está acostumado em seu dia a dia on-line.  

Podemos citar também o canal no Youtube chamado "Impérios AD” onde o professor de 

história, Thiago Lima, relata temas épicos da história usando artifícios de animação digital e teatro 

para narrar batalhas dos maiores Impérios e nações da história em animações dinâmicas e divertidas. 

Esse exemplo chama atenção pelos vídeos de histórias com personagens de época às quais são 

narradas com uma linguagem cotidiana juvenil com animações dinâmicas, fundo criativo e colorido.   

A evidência de sucesso dessa técnica educativa é que, mesmo sendo um canal do 

Youtube livre e não ligado formalmente à alguma escola, tem 325 mil usuários do Youtube inscritos e 

alguns vídeos como: “Peste Negra: A Pior Pandemia da História” com mais de 992 mil visualizações. 

Isso nos faz refletir como o professor é responsável pelo recurso para tornar sua aula interessante e 

cativante e assim reter a atenção do aluno. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relevância deste trabalho para sociedade é que discorreremos inicialmente sobre o 

conceito do uso da ludicidade para despertar e reter a concentração das crianças em tempos de 

concorrência com os estímulos tecnológicos, através de jogos, brincadeiras e métodos usados para 

ajudar os alunos a se socializarem e desenvolverem intelectualmente seu trabalhando na escola. 

É importante que o professor seja o mentor no qual as crianças vejam: liderança, 

motivação, cidadania, educação, respeito, integridade e afetividade. São valores como esses que 

fazem as crianças crescerem, respeitarem e confiarem em seus educadores. 

A ludicidade será uma grande ferramenta para esse professor que através do lúdico as 

crianças “prestam melhor atenção” se sentindo motivadas para o aprender e assim observamos que, 

motivadas pela ludicidade, assimilam melhor o aprendizado, se socializam com os demais envolvidas 

no teatro imaginário de seus personagens em suas brincadeiras e entenderão os limites, os direitos e 

melhoram também a sua concentração. 

Observados os estudos teóricos da pedagogia fica clara a importância dos jogos e 

brincadeiras dentro do ambiente escolar, presencial ou virtual, e sua importância na construção do 

conhecimento. O aprendizado verdadeiro vem do aluno por meio de experiências e vivências. Não há 

como ser efetivo se conteúdos e conceitos forem embutidos e cravejados na memória do aluno sem 

serem vivenciados e discutidos para serem aceitos e retidos como valores. O aluno, ao interagir-se 

com o seu professor juntamente com recursos tecnológicos, estará desenvolvendo também a 
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motivação junto com a assimilação do conhecimento. 

 O amor, a paciência e a empatia do educador são fundamentais nesse trabalho. Quando 

existem essas características o ambiente escolar tende a ficar mais agradável e leve, pois as crianças 

sentirão no seu mentor sua dedicação e sensibilidade ao que faz e tudo o que for explicado de 

alguma forma ficará fixado pelas experiências de interação. A importância de trabalhar o lúdico nessa 

fase de concorrência com estímulos tecnológicos é fundamental.  

Durante a pandemia de 2020 as escolas tiveram que migrar para o ensino virtual devido 

ao isolamento social utilizando conteúdos on-line, com dinâmicas interativas orientado para que os 

alunos entrem no ritmo de estudos em casa. O trabalho com o uso da ludicidade com a tecnologia 

motivou o aluno a permanecer em sala de aula virtual entendendo que o aprendizado pode ser uma 

experiência prazerosa com novos modelos de ensino.  

As práticas com uso da tecnologia podem incluir atividades como dinâmicas on-line 

através de chat ou reuniões via meeting, jogos, apresentações através de uso de vídeos, projetos 

temáticos, competições em forma de “quiz” teste online com múltiplos participantes 

simultaneamente, até mesmo formas clássicas de atividades de sala de aula como leitura onde cada 

aluno lê um parágrafo e o ditado são possíveis de fazer on-line.  

Durante os intervalos, cada aluno pode apresentar sua tela para os demais colegas, 

exibindo seus jogos e brincadeiras favoritas aos seus colegas desenvolvendo a comunicação e a 

autoconfiança, afinal o “novo normal” pode ser que seja a forma de trabalho do futuro. 

Essas ações são necessárias para envolver alunos despertando o interesse pelo 

conteúdo; aprendendo com maior motivação, desenvolvendo a coordenação motora ao acessar 

meios eletrônicos, a sociabilidade, limites, as regras e o respeito às diferenças.  

Os educadores não devem temer a prática com o uso da tecnologia, mesmo já tendo a 

rotina com tempo curto, pois há evidências que ao trabalhar essa prática os resultados serão mais 

satisfatórios nos demais conteúdos. Como citado acima, o canal do Youtube sobre história: “Impérios 

AD” teve mais de 20 milhões de visualizações até o final do ano de 2020.  

Portanto a ludicidade em sala de aula tem a intenção de ajudar como uma ferramenta 

de interatividade e troca de experiências entre alunos e educadores estimulando o aprendizado. É 

um momento de construção de conhecimento em que todos se reúnem para a solução de atividades 

e sua vivência; seja na leitura, jogos e discussão sobre vídeos.   

Esses recursos lúdicos e tecnológicos resgatam o interesse do aluno por serem aulas 

práticas onde todos participam ativamente e por meio desses momentos e o educador também se 

desenvolve e potencializa diferentes habilidades dele e de seus alunos para a era digital. 
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