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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta e discute as atividades lúdicas nos contextos de formação 

educacional e humana. Aborda de forma conceitual a ludicidade e termos afins, em 

conjuntura com as contribuições do livro O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-

Exupéry, examinou-se como as atividades lúdicas tornam-se cruciais dentro do processo de 

formação da criança, pois além da alegria do aprendizado, contribuem para o pleno 

desenvolvimento físico, intelectual e social. As atividades lúdicas simbolizam uma 

significativa metodologia para despertar o interesse da criança ao conhecimento, deve-se 

por isso utilizar como um importante instrumento de ensino. Através da brincadeira, a 

criança adquire a possibilidade de relacionar consigo mesma e com o meio, além de ter, a 

partir do seu conhecimento acerca do brincar, um contato mais prazeroso com os princípios 

intrínsecos dos saberes e conhecimentos.  

 

Palavras-chaves: Ludicidade; O Pequeno Príncipe; Educação; Educação Física; 
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ABSTRACT 

 

This work presents and discusses the ludic activities in the context of educational and 

human formation. Conceptually approaching playfulness and related terms, together with 

contributions from the book The Little Prince of Antoine de Saint-Exupéry, we examine 

how play activities become crucial in the process of child's formation, because in addition 

to the joy of learning, contribute to the Their full physical, intellectual and social 

development. The play activities symbolize a significant methodology to awaken the 

child's interest in knowledge and should therefore be used as an important teaching 

instrument. Through the play, the child has the possibility to relate to himself and the 

environment, besides having, from his knowledge about playing, a more pleasant contact 

with the intrinsic principles of knowledge and knowledge. 

 

Keywords: Ludic activities, Teaching process, Education, Physical Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No transcorrer do seu desenvolvimento, o ser humano empenha-se em adquirir 

lucidez, saber e discernimento através das diversas experiências vividas. A criança 

apresenta nitidez quando se refere a esta busca, que se traduz principalmente no contexto 

em que a ludicidade prevalece. Em grande parte do espaço-tempo da criança, há a presença 

acentuada do jogo e da imaginação no processo de apreensão e expressão de sentidos e 

significados. Invariavelmente, tais características fazem com que a criança construa, 

através das brincadeiras, uma diretriz na qual consiga suprir  suas necessidades de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

Deste modo, a ludicidade é método pedagógico significativo e essencial que 

produz estímulo e deve ser incorporado no processo de aprendizagem, a brincadeira 

propicia a participação e o envolvimento, de forma a destacar a espontaneidade e a alegria 

pelo aprender.  

No âmbito da Educação Física é vital a inserção de metodologia de abordagem 

lúdica no processo de aprendizagem, a procura da inserção mais prazerosa e alegre das 

crianças no contato com os diferentes conhecimentos sobre o corpo e o gesto. 

Na educação em geral, sabe-se que a atividade lúdica deve estar inserida em 

todas as disciplinas, por ser conhecida como uma relevante ferramenta pedagógica. Além 

disso, a atividade lúdica assessora a cognição por meio da alegria, da naturalidade e da 

liberdade que o indivíduo apresenta ao relacionar-se com aquilo que ela se identifica. 

Evita-se que a ludicidade seja explorada exclusivamente como ferramenta do currículo da 

Educação Física, deve ser vista e utilizada nas diferentes disciplinas escolares (SILVEIRA, 

2011). Portanto, a ludicidade deve compor parte do projeto pedagógico da escola. 

Neste trabalho, será abordada a importância da ludicidade no processo de 

ensino-aprendizagem, tendo como referência o livro O Pequeno Príncipe de Antoine de 

Saint-Exupéry e o que o mesmo pode trazer de reflexões a respeito do brincar. Este livro 

não foi elaborado com intuito de se tornar material didático e/ou acadêmico, trata-se de 

uma obra literária e como tal, não possui o compromisso com a verdade, mas sim com a 

ideia que almeja transmitir.  A obra de Antoine de Saint-Exupéry promove de maneira 
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instigante, a reflexão crítica a respeito de valores educacionais e objetivos da própria 

existência, deste modo pode ser classificada, também como uma obra filosófica. 

 Trata-se de uma obra prima da literatura mundial. Entretanto, na atualidade 

tornou-se objeto do interesse capitalista, como se pode acompanhar a crescente 

comercialização de produtos associados aos personagens ou ao próprio livro. 

A pesquisa, de natureza bibliográfica, está dividida em quatro capítulos: Além 

desta introdução, no segundo capítulo será abordado o termo lúdico e suas nuances 

semânticas e acadêmicas. Este capítulo referenda a necessidade da ludicidade continua no 

cotidiano escolar, com o intuito de contribuir para com as concepções psicológicas e 

pedagógicas do desenvolvimento infantil. Aborda a mesma no contexto de maior 

amplitude quanto a vida humana e também na literatura. 

No terceiro capítulo, será apresentada contribuições da obra supracitada para 

uma abrangência diferenciada do tema da ludicidade. Este capítulo opta por apresentar a 

ludicidade de forma lúdica. 

No quarto capítulo, dar-se-á enfoque a educação física e a ludicidade, a se 

ressaltar a importância da inserção do jogo no aprimoramento das aulas de educação física. 

Por fim, além das considerações finais, traz-se em anexo, informações e 

material pertinente relacionado ao livro O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. 
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O LÚDICO 

 

É comum entre os profissionais da educação a utilização do termo lúdico, ainda 

que apenas o conteúdo do termo seja abordado, a se abandonar por completo a acuidade da 

prática lúdica no contexto de suas práticas pedagógicas. Em outras línguas, o seu uso não é 

tão notório, o que deu margem a diversos termos associados, tais como play, fun, spass, 

witz, ludus etc (HUIZINGA, 2010). Além disso, a constituição dos seus significados 

compõe um espaço obscuro e tornou-se objeto de exageradas bifurcações intelectuais. Ao 

se inserir o termo lúdico nas diferentes bases de dados existentes em pesquisa, diferentes 

interpretações surgirão. Huizinga (2010) ao analisar o lúdico aponta algumas 

características: O prazer, o caráter “não sério”, a liberdade, a separação dos fenômenos do 

cotidiano, as regras, o caráter fictício ou representativo e sua limitação no tempo e no 

espaço. 

 Trata-se de um termo vastamente utilizado nos estudos relacionados ao lazer 

no Brasil. Gomes (2004) atenta-se não somente para reiteração do termo lúdico nos estudos 

sobre o lazer, como também explora a ausência de preocupações ao especificarem a 

definição com que se aborda a palavra. A autora referencia diversos estudos que se 

apropriaram de dicionários, enciclopédias e obras especializadas em busca de definições 

para o termo lúdico, mas em grande parte há pouco esclarecimento, assevera-se a 

imprecisão sobre o significado que designa o termo lúdico. 

A atividade lúdica compreende os conceitos de brincadeira, jogo e brinquedo: 

Brincadeira refere-se, basicamente, à ação de brincar, ao comportamento 

espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada; jogo é compreendido 

como uma brincadeira que envolve regras; brinquedo é utilizado para designar o 

sentido de objeto de brincar; atividade lúdica abrange, de forma mais ampla, os 

conceitos anteriores (FRIEDMANN, 1992, p.12). 

 

Johan Huizinga (2010) representa o jogo como um fenômeno fundamental da 

cultura, e este se encontra presente na linguagem, no direito, na guerra, na ciência, na 

poesia, na filosofia e nas artes. Para Huizinga o jogo é visto como a instituição de um novo 

mundo: 

Durante um tempo determinado e em um lugar concreto, o jogo cria dentro do 

mundo ordinário outro universo próprio, extraordinário e delimitado no qual os 

jogadores se movem de acordo com uma lei especial e imperiosa. O jogo 
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encanta, por assim dizer, emite uma palavra mágica que estimula. O jogo cativa 

e captura em um mundo específico, em sentido figurado.1 

 

Neste trabalho, se fará presente à abordagem do lúdico, atividades lúdicas e 

jogos e brincadeiras como expressões de campos semânticos afins, as quais serão 

recorrentes neste texto. Os dicionários da língua portuguesa apresentam os significados 

rotineiramente atribuídos ao lúdico, que é qualificado como um adjetivo “que tem caráter 

de jogos, brinquedos e divertimentos”, os quais estabelecem “a atividade lúdica das 

crianças.”  A primeira constatação sobre o lúdico pauta-se no senso comum e estimula 

amplos debates: 

Em primeiro lugar, porque restringe o lúdico a uma única fase da vida, ou seja, a 

infância. Assim, reforça a crença de que pessoas de outras faixas etárias, 

preocupadas com as coisas “sérias” da vida, não podem se entregar às chamadas 

“atividades lúdicas”, nas quais predomina um suposto caráter inútil-improdutivo. 

Em segundo lugar, porque o vocábulo lúdico refere-se apenas aos jogos, aos 

brinquedos e aos divertimentos das crianças, quando existe uma infinidade de 

manifestações culturais construídas socialmente pela humanidade. (GOMES, 

2004, p. 142). 

 

O lúdico transcende a fase de desenvolvimento infantil e apropria-se um 

aspecto a ser pensado no decorrer de toda a vida. Neste caso, o termo e o que ele designa, 

almeja maior espaço no âmbito do que se poderia nomear como necessidades básicas ou 

vitais do ser humano. Desde a Grécia clássica, o questionamento de como se deve viver é 

exposto no âmbito do pensamento e o lúdico assume a posição de uma das variáveis 

importantes na equação que busca o equilíbrio da vida: 

 

Qual é, então, a maneira mais certa de se viver? A vida deve ser vivida como 

jogo, jogando certos jogos, fazendo sacrifícios, cantando e dançando, e assim o 

homem poderá conquistar o favor dos deuses e defender-se de seus inimigos, 

triunfando no combate (HUIZINGA, 2010, p. 235). 

 

A sentença de Platão extraída do livro de Huizinga (2010) infere o jogo como 

uma probabilidade de orientar a própria conduta de vida em busca de uma existência de 

maior relevância. Do ponto de vista prático, equivale a como viver em situação de jogo, 

cantar e dançar, mas também sacrificar-se. Isto seria possível ou viável? 

Em sua obra, Huizinga (2010) aborda o fenômeno do jogo em diversas culturas 

e línguas, deste modo, Gomes (2004) pondera que uma parte significativa da produção 

                                                           
1 Trecho de discurso pronunciado por Johan Huizinga em 8 de fevereiro de 1933 na Universidade de Leiden. 

Tradução livre do espanhol. O texto completo do autor pode ser lido no livro “De lo lúdico y lo serio” 

publicado pela editora Casimiro Libros (MADRID, 2014). 
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acadêmica sobre a temática referencia-se nesta obra clássica: Homo Ludens, escrita em 

1938 por este filósofo. Segundo este autor, o lúdico é um fenômeno remoto à cultura e se 

concretiza no jogo: 

Sob o ponto de vista da forma, pode resumidamente, definir-se jogo como 

uma acção livre, vivida como fictícia e situada para além da vida 

corrente, capaz, contudo, de absorver completamente o jogador; uma 

acção destituída de todo e qualquer interesse material e de toda e 

qualquer utilidade; que se realiza num tempo e num espaço 

expressamente circunscritos, decorrendo ordenadamente e segundo regras 

dadas e suscitando relações grupais que ora se rodeiam propositadamente 

de mistério ora se acentuam, pela simulação, a sua estranheza em relação 

ao mundo habitual (HUIZINGA, 2010, p.16). 

 

Huizinga (2010) relata que reconhecer o jogo é, forçosamente, reconhecer o 

espírito. Todavia, o jogo, independente da forma assumida, não é material, este ultrapassa, 

mesmo no mundo animal, os limites da realidade física.  

Neste ditame, o jogo é encontrado na cultura, como um componente dado 

existente antes da própria cultura, acompanhou-a e marcou-a desde as mais distantes 

origens até a fase de civilização em que agora se vivencia (HUIZINGA, 2010). Em todo 

ambiente encontra-se presente o jogo, como uma qualidade de ação bem determinada e 

distinta da vida "comum" (HUIZINGA, 2010).   

Em consonância com Huizinga (2010), o elemento lúdico da cultura depara-se 

em processo de decadência desde o século XVIII. A partir deste marco histórico a essência 

lúdica (marcado pela espontaneidade e despreocupação) iniciou a perda de espaço para o 

espírito profissional. Desde então, acredita-se no surgimento dos tempos e espaços 

artificiais exclusivos do lúdico. 

Gomes (2004) averiguou que na área dos estudos do lazer é “quase uma 

unanimidade atribuir ao lúdico (práticas lúdicas, universo lúdico, vivência lúdica) 

características eminentemente positivas, como interessantes, agradáveis, prazerosas, 

criativas, autônomas, voluntarias e livres”. A conotação positiva prevalece nos trabalhos 

que apreciam o lúdico como fenômeno que desperta nos indivíduos um estado de sensação 

prazerosa. Nesta terminologia, a essência da ludicidade poderia ser traduzida como júbilo, 

regozijo e alegria. Como avulta a autora, a ludicidade é fantasia, imaginação e sonho. O 

impulso da ludicidade que habita o subconsciente humano contrapõe-se à “coisificação”, à 

racionalidade técnica, à razão cientifica e lógica racional do capitalismo. 

A liberdade, gratuidade, criatividade, fantasia e mistério são ressaltados por 

Gomes (2004) que se acerca da afirmação que o lúdico, como linguagem humana, 
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manifesta-se de diversas formas: Oral, escrita, gestual, visual, artística, dentre outras. Isto 

ocorre durante todas as fases do desenvolvimento da vida e delonga-se no trabalho, no 

lazer, na escola, na família, na política, na ciência, por exemplo. Todavia, na sociedade 

capitalista, o lúdico é interpretado equivocadamente no sentido da infância e ainda sim 

tomado como sinônimo de determinadas manifestações culturais. Mas, as práticas culturais 

não são lúdicas em si, argumento reforçado por Gomes (2004), quando reporta que a 

interação do sujeito com a experiência vivida que possibilita o desabrochar da ludicidade. 

Em virtude deste aspecto, a autora supracitada confirma em seu estudo que o 

lúdico organiza novas formas de fruir a vida social, delimitadas pela exaltação dos sentidos 

e das emoções, a se mesclar alegria e angústia, relaxamento e tensão, prazer e conflito, 

regozijo e frustração, satisfação e expectativa, liberdade e concessão, entrega, renúncia e 

deleite. 

Nessa direção, Gomes (2004) descreve que o lúdico é a expressão humana de 

significados da cultura, referenciada no brincar consigo, com outro e com o contexto. 

Contudo, o lúdico faz referência às tradições, aos valores e costumes e as contradições 

presentes na sociedade. 

Tem-se ciência e consciência que a utilização do lúdico, ainda que de forma 

positiva na educação de uma criança, não está isento de problemas. Ele também pode ser 

usado com forma ofensiva ao próximo com brincadeiras machistas, racistas, entre outras. 

No momento em que se vive, observa-se o mundo valorizar a lucratividade, a acumulação, 

e diminui-se a relevância de suas culturas e raízes, e por fim a desvalorização. E na 

Educação Física, vê-se o lúdico direcionado as brincadeiras que prezam o alto rendimento 

das crianças, e não se desenvolve o lúdico na sua essência (SANTIN, 1995). 

 

 

2.1 O LÚDICO COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO DE CRIANÇAS 

 

Autores das mais diversas áreas do conhecimento conceituam brinquedo e os 

jogos como de grande importância para o desenvolvimento infantil, estes se apresentam 

como principais atividades neste período do desenvolvimento. Apontam que a presença do 

lúdico está de forma continua e significativa no dia a dia das crianças.  O brincar é parte 

dos primeiros atos de uma criança, favorece o estimulo a curiosidade, a iniciativa e a 

autoconfiança. 
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A ludicidade é defendida como base para a aprendizagem pelos autores de 

diferentes matrizes teóricas. Encontrou-se menção a diversos estudiosos, defensores do 

lúdico, dentre eles alguns a mais de dois séculos: 

 

Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Dewey, Claparède, Montessori, Piaget e 

Vygotsky foram importantes na organização de concepções pedagógicas em que 

a atividade lúdica é percebida como um processo pelo qual a criança enriquece o 

senso de responsabilidade, desenvolve a autoexpressão e desenvolve-se física, 

cognitiva e socialmente. (CARLETO, 2003, p. 98). 

 

A brincadeira e os jogos são imprescindíveis no desenvolvimento infantil, 

tornam-se atividades apropriadas no processo de ensino e na aprendizagem, viabilizam o 

exercício da concentração, da atenção e da produção do conhecimento (SILVA, 2012, p. 

10). 

Assim, a criança procura atuar durante as suas atividades relacionadas ao 

brincar com o mesmo empenho que se esforça para aprender a andar, a falar, a comer etc. 

Brincar de faz de conta, de amarelinha, de roda, de esconde-esconde, de dominó, de jogo 

de câmbio, por exemplo, são situações que são gradativamente substituídas por outras a 

medida que o interesse é transferido para diferentes tipos de jogos. No entanto, todas estas 

conjunturas são tratadas com a “seriedade respectiva”. 

Silva (2012), com embasamento nos estudos de Kishimoto (1995), exalta a 

evolução do lúdico, especificamente dos brinquedos e jogos, ao ponderar as reflexões 

iniciais em torno de sua importância na educação. Com Platão deu-se abertura à reflexão 

sobre quão importante é se aprender com brincadeiras, ainda que, neste momento histórico, 

inexistisse a discussão sobre a utilização do jogo como recurso metodológico de ensino da 

leitura e do cálculo.  

Dada à eclosão do cristianismo e o processo da formação de um Estado 

poderoso, uma educação disciplinadora é deliberada. Os axiomas são impostos nas escolas 

e a recitação e a leitura são realizadas pelos mestres. Aos alunos é reservada a decoração, a 

se causar em consequência o impedimento da expansibilidade dos jogos (SILVA, 2012).  

No período do Renascimento, segundo afirmativas de Silva (2012), novas 

perspectivas pedagógicas foram trazidas.  Originou-se a reabilitação do jogo e sua 

incorporação como tendência natural cotidiana dos jovens. Com a criação do Instituto dos 

Jesuítas, no século XVI, emergiu a compreensão da estima dos jogos para o 
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desenvolvimento e formação humana, bom como sua utilização na organização 

educacional.  

Um exemplo disto pode ser retratado na pintura denominada Jogos Infantis do 

pintor Pieter Bruegel, em que o artista miniaturiza adultos, transformando-os em crianças.  

A referida obra apresenta um número amplo de jogos e atividades lúdicas 

(cerca de 80), a maior parte delas discerníveis e ainda costumeiras até hoje, como por 

exemplo: Pernas de pau, roda, pular corda, rodar aros, cavalo de pau, cata-vento, cabra-

cega, pular carniça, soprar bexiga, esconde-esconde, jogar castelo, andar de cadeirinha, 

boneca, pião, cavalinho, boca de forno, bolhas de sabão, cabo de guerra, dentre outras. 

Após analisar-se a obra, nota-se que as crianças estão espalhadas por toda tela, 

estas ocupam múltiplos locais tais como praça, ruas, casas, jardins e até mesmo um rio. 

Atina-se que a presença infantil é observada em todo espaço. Assim, as que se encontram 

em primeiro plano são bem maiores e as demais se apresentam em caráter decrescente, à 

medida que se distanciam do observador. Suas roupas são coloridas, com a predominância 

das cores vermelha e azul. Os tons mais aquecidos criam um contraste com o fundo 

amarelado da composição: 
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No Renascimento, a necessidade dos exercícios físicos é aceita, logo são 

acrescidos a eles os jogos. Por meio do movimento científico e a publicação das 

Enciclopédias, os jogos foram incluídos nas inovações científicas do século XVIII e novos 

jogos foram abrolhando. Além destes fatos, deu-se a popularização dos jogos educativos e 

o origem da concepção de infância, agora sob a ótica de ser um período especial na 

evolução do ser humano (SILVA, 2012).  

Com a afloração das inovações pedagógicas do século XIX, os princípios de 

Rousseau, Pestalozzi e Froebel são utilizados pelas escolas, cresce deste modo as 

experiências que inserem o jogo como tarefa facilitadora do ensino (SILVA, 2012).  

IMAGEM 01– JOGOS INFANTIS – PETER BRUEGEL. 

Disponível:https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/children%E2%80%99s-

games/CQEeZWQPOI2Yjg?hl=ptBR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22

z%22%3A8.7918319562458%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.9004783327381392%2

C%22height%22%3A1.2375%7D%7D. Acesso em: 05/Junho/2017 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/children%E2%80%99s-games/CQEeZWQPOI2Yjg?hl=ptBR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.7918319562458%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.9004783327381392%2C%22height%22%3A1.2375%7D%7D
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/children%E2%80%99s-games/CQEeZWQPOI2Yjg?hl=ptBR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.7918319562458%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.9004783327381392%2C%22height%22%3A1.2375%7D%7D
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/children%E2%80%99s-games/CQEeZWQPOI2Yjg?hl=ptBR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.7918319562458%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.9004783327381392%2C%22height%22%3A1.2375%7D%7D
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/children%E2%80%99s-games/CQEeZWQPOI2Yjg?hl=ptBR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.7918319562458%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.9004783327381392%2C%22height%22%3A1.2375%7D%7D
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A criação do esporte moderno modifica a presença do jogo e do seu contexto. 

Há nítida discordância entre jogo e esporte, o primeiro tem por definição ser uma atividade 

de caráter lúdico com normas livremente estabelecidas pelos participantes. O segundo, por 

sua vez, tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada 

modalidade esportiva, dentre elas as ligas, federações, confederações ou comitês 

olímpicos: 

O esporte moderno refere-se a uma atividade corporal de movimento com caráter 

competitivo surgida no âmbito da cultura européia por volta do século XVIII, e 

que com esta, expandiu-se para o resto do mundo. O esporte moderno resultou de 

um processo de modificação, poderíamos dizer, de esportivização de elementos 

da cultural corporal de movimento das classes populares inglesas, como os jogos 

populares, cujos exemplos mais citados são os inúmeros jogos com bola, e 

também, de elementos da cultura corporal 

de movimento da nobreza inglesa. Este processo inicia-se em meados do século 

XVIII e se intensifica no final do século XIX e início do XX. (BRACHT, 2005, 

p. 14). 

 

Já o jogo é para Huizinga (2010): 

 O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 

diferente da vida quotidiana (HUIZINGA, 2010, p.33-34). 

 

Em consonância com as análises cabe pontuar que os jogos abrangeram esferas 

relevantes nas mais diversas culturas. Para Silva (2012), na sociedade antiga, os jogos e os 

divertimentos compuseram um dos principais meios de que a sociedade se apropriava para 

o estreitamento de seus laços de união. Isso poderia ser evidenciado por meio de grandes 

festas sazonais, estas que ocorriam sempre em uma determinada época do ano. 

Neste contexto, torna-se viável verificar as distintas características genéricas 

observadas entre jogos e rituais, visto que ambos têm o poder de elevar os seus 

participantes a outro tempo e outro mundo, que diferem da realidade cotidiana: 
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IMAGEM 02– Crianças brincando de chutar caixa de papelão na África do Sul 

 

Fonte: http://profemarli.comunidades.net/momento-brincadeira-de-crianca. Acesso em: 05/Junho/2017

http://profemarli.comunidades.net/momento-brincadeira-de-crianca
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IMAGEM 03– Criança brincando em uma cachoeira na Indonésia: 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/526710118899768749/. Acesso em:04/Junho/2017

https://br.pinterest.com/pin/526710118899768749/
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IMAGEM 04– Criança brincando com “pernas de pau” em uma pequena vila na 

China: 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/293578469433337136/. Acesso em: 07/Junho/2017

https://br.pinterest.com/pin/293578469433337136/
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IMAGEM 05– Crianças brincando de bola em Myanmar. 

 

 

Fonte:https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=Crian%C3%A7a+

brincando+em+uma+cachoeira+na+Indon%C3%A9sia%3A&oq=Crian%C3%A7a+brincando+em+u

ma+cachoeira+na+Indon%C3%A9sia%3A&gs_l=psyab.3...21196.21629.0.22105.2.2.0.0.0.0.123.123.0j

1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0.0...115.xwKpNE9vLK4#imgrc=W9Ud0QmzH1tR7M. .Acesso em: 

07/Junho/2017 

 

Sabe-se que embora exista díspares cenários e contextos, as crianças são as 

mesmas em qualquer lugar do mundo. Toda vida, é comum a todas elas o desejo de 

brincar, se divertir e alcançam o objetivo por meio de coisas simples, apesar do 

encantamento propiciado pelos jogos modernos das mídias interativas e brinquedos 

sofisticados que hoje a indústria de brinquedos produz. 

A educação lúdica esteve e está presente em todos os marcos históricos 

vivenciados, integram uma fundamentação essencial na metodologia de ensino de crianças, 

distanciando-se da concepção ingênua de passatempo ou brincadeira vulgar. O jogo é a 

mais formidável das atividades da infância, toda criança necessita brincar.  
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Por isso, estudiosos da educação tem defendido as atividades lúdicas como um 

dos recursos para o desenvolvimento de ações pedagógicas expressivas, como aquisição da 

leitura e da escrita, conceitos matemáticos, dentre outros (BRASIL, 2015, p. 23). 

Ao se considerar todas as áreas de influência do lúdico, é notório que ele traz 

incremento de forma positiva para o desenvolvimento da criança e para o aperfeiçoamento 

de suas habilidades motoras e de expressão corporal. No quadrante do desenvolvimento 

cognitivo, o brincar incentiva às ações intelectuais, amplia-se as habilidades do 

pensamento e da abstração, como a concentração e, consequentemente, a memória. 

O lúdico manteve-se atrelado ao contexto sócio cultural do seu tempo, logo, na 

atualidade o brinquedo pode ser colocado como algo indissociável da realidade social em 

que está inserido, conforme é observado na sua história cultural. 

A atividade lúdica caracteriza-se como um espaço onde emergem novas formas 

de exploração da realidade. E essas novas molduras de entendimento são construídas em 

um espaço em que é permitida a fantasia, a imaginação, a criação, a liberdade, no espaço 

dos brinquedos, brincadeiras e jogos infantis.  
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2.2 O LÚDICO E A LITERATURA INFANTIL 

 

O ato lúdico também é um ato comunicativo. Através dele a criança atua com o 

pensamento e a linguagem do próximo. Ao brincar a criança começa a lidar com as suas 

próprias emoções, é por meio do brincar que a mesma equilibra as tensões provenientes de 

seu mundo cultural, constroi sua individualidade, sua marca pessoal e sua personalidade. 

Com o ingresso na escola, a criança sofre um significativo impacto físico e 

mental, ao se condizer que sua rotina era quase que exclusivamente dedicada aos 

brinquedos e ao ambiente familiar. Por isso, a literatura pode ser uma disciplina sedutora, 

com propriedades que propiciam se conectar a todas as outras, pois ao se ouvir ou fazer 

leitura de uma história, rascunha-se imagens mentais de seus personagens, dos lugares em 

que vivem das roupas que vestem, enfim, de tudo o que é descrito oralmente ou por meio 

das palavras: 

 [...] A história, por si só, acalma, aquieta, provoca a 

atenciosidade, estimula a observação [...] Contando histórias, é possível: 

estimular o prazer pela leitura; viajar; percorrer tempos diversos; despertar 

valores e regras da ética da humanidade; apresentar a harmonia inexistente no 

planeta; desenhar cenários mentalmente; elaborar personagens; vivenciar 

emoções tais como segurança/medo, amor/ódio, ganho/perda, prazer/dor, 

certeza/dúvida, alegria/tristeza, calma/ansiedade, felicidade/angústia; ver 

diferenças de forma natural; visualizar dificuldades; correlacionar as histórias à 

vida; sensibilizar para com o ritmo e a sonoridade contidos nas frases; enriquecer 

o vocabulário; desenvolver a criticidade; conhecer autores e textos. 

(MANTOVANI, 2006, p. 148). 

 

O ideal é que a criança entusiasme-se com a sensação de ser coautor da 

história, uma vez que também contribuiu mentalmente para acrescentar cor e movimento e 

reproduza esse processo, ao se aproximar dos livros e conhecer outras novas histórias. 

É de suma importância ao contador da história compreender que ele próprio 

não é o foco das atenções (pois é o livro), e sim posicionar-se como o mediador que 

articula as passagens. Narrar estórias (re) aparece como alternativa pedagógica, isto se 

justifica através da possibilidade de se conseguir dialogar com quem, a princípio, não 

estava pré-disposto a qualquer tipo de interação: 

 

A relação da escuta da leitura é afetiva. Este sentimento se manifesta pela 

identificação com a história, com os temas tratados e com os personagens. Esta 

identificação consiste em afirmar a sua personalidade graças ao livro, 

formulando parâmetros de julgamentos éticos com relação aos personagens e de 
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experiências e questionamentos pessoais. Sendo assim, a escuta de histórias tem 

um caráter formador ético. (SILVA, 2016, p. 77). 

 

Portanto, trata-se também da escolha de obras que possibilitem as crianças o 

mais amplo desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e imaginativas. Obras que 

atenuem o interesse da participação das mesmas ainda que inicialmente por puro deleite, 

mas que agucem a curiosidade por saber cada vez mais sobre elas. 

Ler histórias para crianças é uma ação que ultrapassa o âmbito escolar, faz 

parte da tradição familiar e cultural dos contos de fadas que se sugere ter sido incorporado 

no processo de escolarização. 

Assim, no próximo capítulo será abordado o clássico do escritor francês 

Antoine de Saint-Exupéry (1943) como via demonstrativa de como esta obra é um clássico 

da literatura e uma defensora, ainda de que de forma indireta, da ludicidade como aspecto 

de formação e humanização. 
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3. EDUCAÇÃO FÍSICA E LUDICIDADE 

 

Estudiosos da educação asseguram que o ensino educacional se encontra em 

processo de crise, apontam a ludicidade como uma possível estratégia viável para a 

educação. Entretanto, se na teoria é quase consensual a importância da ludicidade, por que 

na prática é conhecida tamanha dificuldade em inseri-la no cotidiano? Reconhecer que a 

ludicidade é crucial para a vida e colocá-la em ação é desafiador. 

Na escola, a educação física é a disciplina cuja natureza do conhecimento 

proporciona maior aproximação com a ludicidade, estratégias com o corpo em movimento 

pode facilitar a aproximação da dimensão lúdica. 

É pressuposto fundamental que a prática corporal faz parte da vida do ser 

humano, e este deveria adquirir a consciência dos benefícios que esta atividade 

proporciona nos aspectos físico e nos demais do ser humano. Todavia, este tipo de 

atividade, algumas vezes é distorcido no especializado setor educativo, o qual questiona os 

valores que esta tem para referente ao desenvolvimento infantil. O questionamento não se 

dá pelo lado positivo das práticas em si, mas sim, pelos valores antieducativos que o 

mesmo pode apresentar no processo da formação. 

O conteúdo intelectual prevalece sobremaneira quando se aborda o pensar da 

educação de uma criança. 

O lúdico é uma confluência entre a teoria bem fundamentada e a prática bem 

trabalhada, mas por mais corriqueira que pareça esta afirmação, subentende-se que a 

máxima define e explica a dificuldade de lidar com o lúdico, equilibra a inspiração com o 

esforço de organização metodológico. 

Anunciar que a ludicidade é significativa para a formação da criança é um 

prognóstico consensual, colocá-la em prática é um fato diferente. Acatar a ludicidade nas 

aulas pode ser considerado como uma perspectiva metodológica e pedagógica voltado para 

a ludicidade é preciso, além disso, trazer a ludicidade de maneira organizada para as 

práticas de ensino aprendizagem. 

O bom educador organiza seus conhecimentos e busca abordagens 

metodológicas em consonância com atividades lúdicas que incitam nos educandos o anseio 

do aprendizado. Afinal, se é na escola que as crianças permanecem grande parte do seu dia, 
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é neste ambiente que as mesmas deveriam ter mais desejo de permanecer, mas com o 

passar dos anos escolares, o sinal de saída é cada vez mais urgente. 

E na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, não 

é diferente, conforme aponta Santa (2001), a ludicidade é conhecida e reconhecida como 

um status científico, tida como um elemento importante para formação docente. 

Para Silveira (2011) cada aluno é único e este aprende mediante suas 

necessidades. Deste modo, o papel do professor é proporcionar diferentes metodologias de 

jogo para que o aluno solucione as situações com interesse e prazer e a Educação Física é 

um meio educativo que contribui para a socialização e autonomia dos indivíduos. 

O papel do professor de educação física é o de ser animador, flexível, 

motivador, aquele que busca o interesse do grupo da melhor forma. Assim, o professor 

deverá estimular o aluno a inventar e criar novas maneiras de usufruir das práticas 

corporais, a se contribuir para que todos sejam incluídos nas diversas situações lúdicas. 

Pode-se jogar competitivamente e jogar cooperativamente. O jogo, 

independente destas molduras, abrange conhecimentos distintos quanto à sua importância: 

 A maneira como o jogo é aplicado aos alunos, é o que define a contribuição que 

ele pode oferecer. Se trabalhado de uma maneira correta, ressaltando os valores 

pedagógicos proporcionando divertimento e experiências formativas para a 

cidadania ou de uma forma obscura levando ao desentendimento dos alunos e a 

valorização do “melhor” (VALDUGA, 2011). 

Atualmente, a Educação Física é vista sob a ótica de pilar essencial da 

formação do homem e, de acordo com o artigo 26, parágrafo 3° da LDB 9394/96, deve 

estar presente em toda a escolaridade fundamental. Isto baseado no fato de que a prática da 

Educação Física nas escolas possui uma amplitude maior do que o ensino-aprendizagem de 

modalidades esportivas.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil enfatiza a 

importância das brincadeiras durante do processo de construção do conhecimento: 

 

Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam 

anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. Por exemplo, para 

assumir um determinado papel numa brincadeira, a criança deve conhecer 

alguma de suas características. Seus conhecimentos provêm da imitação de 

alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família ou em outros 

ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas assistidas na 

televisão, no cinema ou narradas em livros etc. A fonte de seus conhecimentos é 

múltipla, mas encontram-se ainda, fragmentados. É no ato de brincar que a 

criança estabelece os diferentes vínculos entre características do papel assumido, 

suas competências e as relações que possuem com outros papéis, tomando 

consciência disto e generalizando para outras situações. (Brasil, 1998, p. 27). 
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Na Educação Física, o professor tem papel importante papel no processo de 

edificação do novo, ele deve propiciar a vivência lúdica como expressão real do 

comprometimento com a construção de uma nova escola. O professor que, através da 

proposição de brincadeiras e jogos, intermedia a intervenção a favor da construção do 

conhecimento. No papel de interventor, tem a oportunidade de propiciar a aprendizagem 

que atenda as necessidades criativas e sociais da criança. Para tal, é necessária uma relação 

docente-discente que possibilite ações que encaminhem à criança o autoconhecimento. 

Brincar não é apenas coisa de crianças conforme aponta Gomes (2004). 

Acredita que ser criança é determinado pela idade e, passada essa idade, quase todos 

“matam” a criança que têm dentro de si (SILVEIRA, 2011). Na realidade, uma boa 

maturidade deveria ser acompanhada de crescimento em outros aspectos, ao englobar o ser 

criança também. 
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4. A LUDICIDADE NA OBRA O PEQUENO PRÍNCIPE DE ANTOINE DE SAINT-

EXUPÉRY 

 

A obra intitulada o Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry possui 

grande impacto mundial.  Um livro, que a princípio, volta-se para o público infantil, mas 

que permeia vasto conteúdo e riqueza de detalhes e de lições, ganha aderência como leitura 

fundamental pelos adultos. Além disso, apresenta acentuado simbolismo, seja na esfera 

pessoal de Antoine de Saint-Exupéry e/ou ultrapassar a esfera pessoal ao caminhar de 

encontro aos padrões da humanidade. O título original da obra é Le Petit Prince, e foi 

publicado pela primeira vez em 1943 nos Estados Unidos. É um livro manifestado pelo seu 

alto teor filosófico e poético, ainda que considerada uma literatura infantil. 

Em sete décadas, “O Pequeno Príncipe” foi traduzido para mais de 280 idiomas 

e dialetos e vendeu mais de 150 milhões de cópias pelo mundo2. No Brasil, a obra vende 

300 mil exemplares por ano — um livro costuma ser publicado com 3.000 exemplares e, 

muitas vezes, leva-se anos para que esse total seja vendido.3 

O livro é tido como um dos mais traduzidos no mundo, ao se contabilizar 

aproximadamente mais de 280 e dialetos, e um dos mais vendidos, avaliado como um 

verdadeiro best-seller que ganhou diversas adaptações sejam elas no cinema ou em 

espetáculos teatrais e musicais: 

 

IMAGEM 06 - O PEQUENO PRINCÍPE NA DANÇA - ESCOLA DE 

DANÇA DE ANÁPOLIS. 

 

                                                           
2 Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/icone-pop-lido-em-280-idiomas-pequeno-principe-

celebrado-em-novas-edicoes-filme-16717363#ixzz4lUbQHwIT, acesso em 30/06/2017. 
3 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br, acesso em: 20/Março/2017. 

https://oglobo.globo.com/cultura/icone-pop-lido-em-280-idiomas-pequeno-principe-celebrado-em-novas-edicoes-filme-16717363#ixzz4lUbQHwIT
https://oglobo.globo.com/cultura/icone-pop-lido-em-280-idiomas-pequeno-principe-celebrado-em-novas-edicoes-filme-16717363#ixzz4lUbQHwIT
http://www1.folha.uol.com.br/
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Fonte: Disponível em: http://anapolis.go.gov.br/portal/multimidia/noticias/ver/escola-de-danasa-

apresenta-espetaiculo-o-pequeno-prasncipe-neste-final-de-semana ; acesso em: 05/06/2017 

 

IMAGEM 07 - O PEQUENO PRINCÍPE NO TEATRO - DURANTE MOSTRA 

INTERNACIONAL DE TEATRO INFANTIL. 

 

Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=O+PEQUENO+PRINC%C3%8DPE+NO+TEATRO&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3y5iP4abUAhULjpAKHaejBqoQ_AUIBigB&biw=1280&bih=885#t

bm=isch&q=O+PEQUENO+PRINC%C3%8DPE+NO+TEATRO+compania+de+bonecos&imgrc=mAJ

igq3d7nu4JM, acesso em 05/Junho/2017. 

 

 

IMAGEM 08 – O PEQUENO PRÍNCIPE NO CINEMA - MOSTRA DE CINEMA 

INFANTIL COMEÇA EM FLORIANÓPOLIS.  

 

 

https://www.google.com.br/search?q=O+PEQUENO+PRINC%C3%8DPE+NO+TEATRO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3y5iP4abUAhULjpAKHaejBqoQ_AUIBigB&biw=1280&bih=885#tbm=isch&q=O+PEQUENO+PRINC%C3%8DPE+NO+TEATRO+compania+de+bonecos&imgrc=mAJigq3d7nu4JM
https://www.google.com.br/search?q=O+PEQUENO+PRINC%C3%8DPE+NO+TEATRO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3y5iP4abUAhULjpAKHaejBqoQ_AUIBigB&biw=1280&bih=885#tbm=isch&q=O+PEQUENO+PRINC%C3%8DPE+NO+TEATRO+compania+de+bonecos&imgrc=mAJigq3d7nu4JM
https://www.google.com.br/search?q=O+PEQUENO+PRINC%C3%8DPE+NO+TEATRO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3y5iP4abUAhULjpAKHaejBqoQ_AUIBigB&biw=1280&bih=885#tbm=isch&q=O+PEQUENO+PRINC%C3%8DPE+NO+TEATRO+compania+de+bonecos&imgrc=mAJigq3d7nu4JM
https://www.google.com.br/search?q=O+PEQUENO+PRINC%C3%8DPE+NO+TEATRO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3y5iP4abUAhULjpAKHaejBqoQ_AUIBigB&biw=1280&bih=885#tbm=isch&q=O+PEQUENO+PRINC%C3%8DPE+NO+TEATRO+compania+de+bonecos&imgrc=mAJigq3d7nu4JM
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Disponível em: http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/07/mostra-de-cinema-infantil-

comeca-sabado-2-em-florianopolis-com-filmes-nacionais-e-estrangeiros-6281228.html, acesso em 

05/Junho/2017. 

 

Diante do supracitado, a escolha dessa obra se justificativa parcialmente por 

considerar vantajoso o fascínio prévio que este best-seller desperta nos indivíduos. Seus 

desenhos e citações têm sido dissipados por um longo período em capas de cadernos, 

canecas, camisetas, chaveiros e todo tipo de produto comercial, que o pequeno príncipe 

passou a permear de forma expressiva o inconsciente coletivo. 

Com base nestes pressupostos o livro “O pequeno príncipe” assume a  

compreensão de ser uma história  de campo vasto para a investigação e oferece diversas 

possibilidades  de refletir sobre a ludicidade e o seu papel social na atualidade. 

 

IMAGEM 09– O Elefante no interior da Jiboia. 

 

 

 

Fonte: O Pequeno Príncipe. 

 

A imagem da jiboia ao engolir um elefante poderia retratar quem são os adultos 

e quem são as crianças nas perspectivas discutidas anteriormente. Os adultos possuem a 

necessidade de uma compreensão lógica das coisas e dos objetos. A ludicidade precisa ter 

utilidade, por isso, justifica-se sua inserção no âmbito escolar, ao possibilitar o 

Adultos: 

Chapéu. 

Crianças: O 

elefante no 

interior da jibóia. 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/07/mostra-de-cinema-infantil-comeca-sabado-2-em-florianopolis-com-filmes-nacionais-e-estrangeiros-6281228.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/07/mostra-de-cinema-infantil-comeca-sabado-2-em-florianopolis-com-filmes-nacionais-e-estrangeiros-6281228.html
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desenvolvimento e aprimorar qualidades educativas e não somente por ser prazerosa e 

envolvente. 

 

IMAGEM 10– Carneiro e a caixa.  

 

Fonte: O Pequeno Príncipe. 

 

“Desenha um carneiro para mim, por favor" (Piloto). 

“Era assim mesmo que eu queria!” (O Pequeno Príncipe). 

 

Nada corresponde a capacidade da imaginação. Ela supera o conhecimento, 

não apresenta limites e cria impulsos para novas descobertas. O desenho da caixa com o 

carneiro dentro é uma referência à criatividade, e a reação do pequeno príncipe é o oposto 

da reação dos adultos em relação ao desenho da jiboia.                           

Para um adulto: Caixa! 

Para uma criança: 

Carneiro! 
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IMAGEM 11– As pessoas crescidas têm sempre necessidade de explicações. 

 

 

Fonte: O Pequeno Príncipe. 

 

 

Extraordinário e misterioso, o Pequeno Príncipe reside num planeta muito 

pequeno, similar ao mundo particular e o campo de visão individual, é perceptível a 

existência de grande universo de diferentes mundos. No momento, ele se viu, um dia, 

arrebatado por um sentimento novo que lhe fez questionar a sua rotina. 
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IMAGEM 12– A rosa.  

 

 

Fonte: O Pequeno Príncipe. 

 

‘’É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as 

borboletas” (SAINT-EXUPÉRY, 2009). 

A rosa começou a crescer, parecia desabrochar do nada. Ficou por horas a se 

arrumar e a ajeitar suas pétalas. Era linda! Mas também orgulhosa, caprichosa e 

contraditória. Contudo, mesmo com todos os cuidados do pequeno príncipe, ela não se 

apresentava satisfeita. Extremamente feminina e sedutora, a rosa é um misto de caprichos e 

sabedoria. Um dos personagens mais enigmáticos do livro, ela é a novidade que atiça a 

curiosidade. A novidade que é deixada de lado em prol de voos maiores, mas que sempre 

será considerada a lembrança mais marcante do passado.  

Objetiva-se no livro o quão difícil é, para ele não conseguir lidar tanto com o 

temperamento e vaidade da rosa assim como seu charme e beleza. 

O livro propõe, subliminarmente, que a infância é a verdadeira vida e que todo 

o resto representa o vazio pessoal, suprido através da busca e conquista de dinheiro, ao se 

tentar impressionar afim de se ter prestigio, é perdida sua verdadeira natureza, por assim 

dizer. 
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IMAGEM 13– O Astrônomo Turco observa o Planeta do Príncipe 

 

 

 

Fonte: O Pequeno Príncipe. 
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IMAGEM 14– O Planeta habitado pelo rei.  

 

 

Fonte: O Pequeno Príncipe. 

 

No primeiro planeta a ser visitado, encontra-se um Rei que se deleita em dar 

ordens e ser obedecido. O contratempo observado é que ele  ordena aquilo que é passível a  

acontecer como, por exemplo, mandar o sol se pôr somente na hora natural desse 

acontecimento. 

IMAGEM 15– O Vaidoso. Fonte: O Pequeno Príncipe. 

 

 

Fonte: O Pequeno Príncipe.  
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No segundo planeta é habitado por um homem muito presunçoso/vaidoso que 

preza por ser aclamado; nãoé aberto a críticas, somente a elogios. 

 

IMAGEM 16– O Bêbado. 

 

 

Fonte: O Pequeno Príncipe 

 

O terceiro planeta é habitado por um bêbado que bebe para esquecer a 

vergonha de beber. O mesmo possui consciência de seus problemas, no entanto, não busca 

mudar sua realidade.  

 

IMAGEM 17– O empresário.  

 

Fonte: O Pequeno Príncipe 
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No quarto planeta, há um empresário que sua exclusiva preocupação são os 

números, este quer possuir tudo, até as estrelas. Está tão ocupado que não possui tempo 

sequer para acender o cigarro apagado em sua boca. 

Quando a razão é ofuscada pela ganância da acumulação material, o ser 

humano caminha em direção a sua autodestruição.  

 

IMAGEM 18- A serpente.  

 

 

Fonte: O Pequeno Príncipe. 

 

IMAGEM 19– O príncipe em cima do muro e a serpente no pé do muro. 

 

 

 

Fonte: O Pequeno Príncipe. 

 

 “Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei.” (SAINT-EXUPÉRY, 

2009). 
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Embora utilize enigmas, a serpente representa o personagem mais franco de 

toda a história. Ela respeita o que é puro e verdadeiro. 

No desenrolar do livro, o Pequeno Príncipe chega a Terra e depara-se com uma 

serpente que lhe oferece um modo de retornar para casa, já que os pássaros que o 

trouxeram o abandonaram. Percebe-se, novamente, o simbolismo da serpente, como 

“protetora”, figura do inconsciente, ou a figura alquímica da uróboros, a serpente que 

morde a própria cauda, símbolo da unidade primordial, do si mesmo4 

. 

IMAGEM 20– O Pequeno Príncipe e a Raposa. Fonte: O Pequeno Príncipe 

 

. 

Fonte: O Pequeno Príncipe. 

 

Na Terra, é a raposa quem, ensina o Pequeno Príncipe a amar um ser de forma 

única e particular. Ela lhe passa as grandes mensagens da obra, entre elas: “Só se vê bem 

com o coração. O essencial é invisível aos olhos”. 

Essa lição serve para qualquer pessoa, onde quer que esteja. Sugere total 

veracidade, pois as aparências não refletem o que há no interior, o que uma pessoa é 

verdadeiramente é. 

 - Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto 

inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E 

tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa 

                                                           
4 Ouroboros (ou oroboro ou ainda uróboro) é um conceito representado pelo símbolo de uma serpente, ou 

um dragão, que morde a própria cauda. O nome vem do grego antigo: οὐρά (oura) significa "cauda" e βόρος 

(boros), que significa "devora". 



42 
 

igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade 

um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo. 

(SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 67). 

 

O ato de cativar também se liga diretamente ao conhecimento “a gente só 

conhece bem a coisas que cativou”. 

Durante a trama, o piloto continua o conserto do avião e tal e este é concluído 

no dia que o narrador encontra o Pequeno Príncipe. Neste mesmo dia o Pequeno Príncipe 

deixa ser mordido pela cobra e Saint-Exupéry correu e pegou-lhe nos braços e um diálogo 

entre ambos acontecem. O Pequeno Príncipe pede a ele que desenhe uma mordaça para 

que a ovelha não coma sua rosa e uma cerca, e assim, Saint-Exupéry descobre que o 

Pequeno Príncipe esta partindo. Ele já não pode fazer mais nada. 

 

IMAGEM 21– A mais bela paisagem do mundo, e também a mais triste.  

 

 

Fonte: Pequeno Príncipe. 

 

Esta é, para mim, a mais bela paisagem do mundo, e também a mais triste. É a 

mesma da página precedente. Mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi 

aqui que o principezinho apareceu na terra, e desapareceu depois. 

Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de reconhecê-la, se 

viajarem um dia na África, através do deserto. 

E se acontecer de passarem por ali, eu lhes suplico que não tenham pressa e que 

esperem um pouco bem debaixo da estrela! Se então um menino vem ao 

encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos de ouro, se não responde quando 

interrogam, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste; 

escrevam-me depressa que ele voltou...” (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 67). 

 

É importante entender o quanto que os traços infantis da personalidade da 

eterna criança que “desvaloriza sua personalidade” são os mesmos que promovem a 
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genialidade na escrita de Saint-Exupéry. Ele, talvez, não seria denominado como artista 

genial se não tivesse cultivado a criança interior, se não trouxesse a capacidade de ser 

totalmente ingênuo e espontâneo; isto é a fonte de sua criatividade. 
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observar que o ser humano quando brinca dispõe de um saber vasto e 

diferenciado e ao utilizar sua imaginação é importante ressaltar a ampliação do lado 

cognitivo também.  

Disse o Principezinho (SAINT-EXUPÉRY, 2009): “Vem brincar comigo? 

Estou tão triste...”. 

 Disso, nota-se que a ludicidade é universal e os indivíduos podem usufruir 

deste meio, e interdepende de bens ou agentes facilitadores, é algo que pode ser feito por 

qualquer um e em qualquer lugar, idade ou contexto social. 

”Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de pintor. 

Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. 

As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo, para as crianças, estar 

a toda hora explicando (SAINT-EXUPÉRY, 2009)”. 

Percebe-se que o ser humano demonstra a necessidade de movimentar-se 

constantemente, é pertinente desde o seu nascimento e se estende até o fim da sua vida. 

Contemporaneamente, muitas crianças não possuem tempo para brincar, já que estão 

imersas em cursos e deveres impostos, além de poucos espaços apropriados a prática do 

jogo e da brincadeira saudável. Logo, na escola e nas aulas de Educação Física a criança 

tem o ensejo de desenvolver seu lado lúdico e a possibilidade de se expressar  com maior 

liberdade através do jogo e do gesto. 

A totalidade envolve contrapontos que se complementam e, talvez, a maior 

complementação da história seja quando o adulto abraça carinhosamente a criança que um 

dia foi e a criança corresponde carinhosamente o adulto que quer ser. 

O Pequeno Príncipe tinha, em seu planeta, uma única rosa, a qual apreciava. Já, 

segundo o Príncipe, os homens têm tantas rosas e não as valorizam e nem muito menos 

sabem o que procuram de fato. 

Saint Exupéry era um aviador, que fez muitos voos em momentos de tensões, 

no entanto ele não voava apenas em um avião, ele também alcançava grandes altitudes 

através dos pensamentos. Sua imaginação sempre criativa não o deixou perder a essência 

da infância, e criou histórias maravilhosas que permite aos leitores voar também.  . 
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APÊNDICE 

 

 

Sobre o Autor da obra: Antoine de Saint-Exupéry: 

 

Antoine, ou melhor, Jean-Baptiste Marie Roger Pierre de Saint-Exupéry, 

nasceu na cidade de Lyon em 1900. Seu pai era o conde Jean de Saint- Exupéry, e sua mãe, 

Marie Foscolome, também de origem nobre. Aos quatro anos de idade, seu pai faleceu 

precocemente devido a um acidente ferroviário e sua mãe assumiu a criação dos cinco 

filhos: Gabrielle, Antoine, Marie-Madeleine, Simone e François. 

Até o início da guerra, em 1914, a família viveu com uma tia no castelo de 

Saint-Maurice-de-Rémens, na região de Ain, cheia de bosques, lagos e prados, próximo de 

um aeroporto, o que pode ter auxiliado no desenvolvimento do livro o Pequeno Príncipe. 

Saint-Exupéry foi um adolescente sensível e exigente, que começou a imaginar histórias 

para vencer a solidão.  

Conforme apontam diversas biografias sobre Saint-Exupéry, desde cedo foi 

estimulado pelos seus familiares a escrever contos e prosas. Ele era considerado um ser 

distraído pelo fato de ter frequentado várias escolas, mas ninguém contestava sua 

inteligência e criatividade. Após tentar entrar para a escola naval e não conseguir, tentou 

também arquitetura, no entanto, não foi muito adiante. Em 1921, devido a seu 

conhecimento em mecânica, Antoine foi para a força aérea da França, trabalhar em 

consertos de aviões. Após um período, devido ao seu sonho de voar, decide fazer o curso 

de piloto.  

Saint-Exupéry ingressou na aeronáutica francesa e depois foi convidado pela 

empresa Latécoère para pilotar rotas de correio aéreo na América do Sul, África e 

Atlântico Sul. Estabeleceu novas rotas entre a Europa, a África e a América do Sul. Após 

um tempo trabalhando como mensageiro e adquirir experiências como piloto, Saint é 

promovido ao posto de chefe no cabo Juby, um local onde os aviões mensageiros paravam 

para reabastecer. Era um local considerado muito perigoso, onde os mouros rebeldes 

tentavam sempre derrubar aviões e usar os pilotos como reféns em troca de dinheiro, isso 

quando eles não morriam com a queda ou simplesmente eram mortos. Mesmo diante dos 

perigos, Saint aceitou o trabalho, e conseguiu após um tempo, o respeito daquele povo, 

muitos o chamavam de Senhor das Areias. Ele era visto como um homem muito corajoso, 
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que partia em missões quase suicidas para salvar seus amigos pilotos que se perdiam no 

deserto. 

Após a dissolução da companhia em que Saint trabalhava, ele retorna para a 

França, mesmo tendo vários talentos, ele necessita voar para se sentir completo, então 

consegue um modesto cargo na empresa Air France, quando a nova moda é fazer testes em 

modelos recentes de aviões e bater recordes de velocidade. O desafio é tentador para Saint 

e as recompensas financeiras também são boas. 

Saint-Exupéry conheceu sua esposa, Consuelo Soucin, em um jantar na 

embaixada Francesa, em Buenos Aires. Consuelo era uma artista plástica, muito bonita, de 

gênio forte e personalidade marcante. Eles iniciaram um relacionamento conturbado e 

intenso, se casaram na França em 1931.  

Aos 44 anos, em 1944, Saint não suportando a ideia de ver a França, na posse 

de invasores nazistas. Então, se integrou ao grupo de combate, e na manhã do dia 31 de 

julho, muito feliz e confiante por poder ajudar seu país, decola em missão de 

reconhecimento aéreo. Esse foi o último vôo feito por ele. Em 1998, foi encontrado por um 

pescador do mediterrâneo uma pulseira de prata, com o nome completo de Saint escrito 

nela. Após uma equipe especializada avaliar o local, foram encontrados destroços do avião 

em que ele estava, e posteriormente foi descoberto que um piloto alemão da época da 

guerra, havia abatido o avião onde Saint estava. 

Mesmo diante dos diversos trabalhos que teve ligado a aviação, se dedicou 

também à literatura, escrevendo muitos livros utilizando elementos da própria aviação e da 

guerra para compor suas histórias. Também foi escrito por ele vários artigos para revistas e 

jornais da França e de outros países, sobre muitos assuntos, como a guerra civil espanhola 

e a ocupação alemã da França. Entre os livros que escreveu estão: Correio do Sul (1926), 

Vôo Noturno (1931), Terra dos Homens (1939), Piloto de Guerra (1942) e O Pequeno 

Príncipe (1943). Esta última é sua obra mais conhecida e a única que escreveu para 

crianças. O próprio autor é responsável pelas ilustrações. 

Segundo dados do Jornal Folha de São Paulo (2015), o livro o Pequeno 

príncipe “é um clássico setentão com fôlego de garoto”, o livro já vendeu 145  milhões de 

exemplares pelo mundo e no Brasil estima-se quase 2 milhões de títulos foram vendidos  

dede 1952. 
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Obra de Saint-Exupéry foi lançada em abril de 1943 – Francês 

 

FONTE: http://anoticia.com/noticias/geral/id/1410/livro-mais-vendido-do-mundo-o-pequeno-principe-

com.html,  

 

No ano de 2015 o livro “O Pequeno Príncipe” se tornou domínio público em 1º 

de janeiro do mesmo ano e neste mesmo ano já havia 37 versões disponíveis ao público. 

Além das livrarias, “O Pequeno Príncipe” também invadiu os cinemas 

brasileiros em agosto de 2015. A animação dirigida por Mark Osborne foi uns dos filmes 

mais visto no ano de 2015 acumulando mais de 850 mil espectadores. 

Algumas versões do livro O Pequeno Príncipe: 

 

 

http://anoticia.com/noticias/geral/id/1410/livro-mais-vendido-do-mundo-o-pequeno-principe-com.html
http://anoticia.com/noticias/geral/id/1410/livro-mais-vendido-do-mundo-o-pequeno-principe-com.html
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O Pequeno Príncipe (Edição Chinesa) 

 

FONTE: ttps://pt.aliexpress.com/w/wholesale-famous-chinese-books.html, acesso em 05/06/2017. 

 

 

O Pequeno Príncipe (Edição Alemã)

 

Fonte: http://pequenopricipe.blogspot.com.br/2011/05/alemao.html, acesso em 05/06/2017. 

 

http://pequenopricipe.blogspot.com.br/2011/05/alemao.html
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O Pequeno Príncipe (Edição Japonesa) 

 

Fonte: https://www.lepetitprince.com/oeuvre/phenomene/les-editions/, acesso em 05/06/2017. 

 

O Pequeno Príncipe (Edição Italiana)

 

FONTE: https://www.amazon.co.uk/d/Books/Il-Piccolo-Principe-Antoine-Saint-

Exup%C3%A9ry/8854172383 acesso em 05/06/2017. 

 

https://www.lepetitprince.com/oeuvre/phenomene/les-editions/
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O Pequeno Príncipe (Edição Mirandês)

 

FONTE: http://br.rfi.fr/geral/20150601-evento-em-paris-discute-vertentes-e-influencias-da-lingua-

portuguesa, aceeso em: 05/06/2017. 

 

 

 

 

  

http://br.rfi.fr/geral/20150601-evento-em-paris-discute-vertentes-e-influencias-da-lingua-portuguesa
http://br.rfi.fr/geral/20150601-evento-em-paris-discute-vertentes-e-influencias-da-lingua-portuguesa
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