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RESUMO 

 

As brincadeiras e jogos são importantes ferramentas quando se trata de apresentar 
o mundo da ludicidade para as crianças, visto que podem influenciar nas ações que 
permeiam a Educação Infantil, assim o momento lúdico pode influenciar na 
aprendizagem das crianças, de modo que as mesmas possam aprender brincando. 
Desta forma os professores de Educação Infantil precisam lançar mão dessa 
ferramenta no sentido de promover entre as crianças momentos de interação, 
diversão, convivência, compartilhamento, respeito e tantos outros aspectos inerentes 
à educação de uma criança. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, com 
o levantamento do estudo de vários teóricos da área de Educação Infantil, com 
ênfase ao processo lúdico; é também uma pesquisa do tipo qualitativa, pois os 
dados foram analisados a partir das respostas adquiridas com a aplicação de 
questionários às professoras, assim como durante observação feita pela 
pesquisadora. Os objetivos da pesquisa foram: Geral - verificar em que medidas as 
brincadeiras podem auxiliar o professor em sala de aula, no sentido, de desenvolver 
o ensino e a aprendizagem na Educação Infantil; Específicos: a) Verificar o quanto 
as brincadeiras estão inseridas no planejamento dos professores; b) Demonstrar 
como as brincadeiras podem servir como ferramenta de aprendizagem na Educação 
Infantil; c) Identificar brincadeiras que podem ser utilizadas em sala de aula da 
Educação Infantil. Todos os objetivos foram alcançados; a pergunta constante da 
problemática foi: o lúdico no processo ensino e aprendizagem com ação na 
Educação Infantil pode ser concebido como uma ferramenta que pode ser utilizada 
por professores da Educação Infantil, no sentido de auxiliar no desenvolvimento da 
criança? Esta pergunta também foi respondida, visto que as professoras que 
responderam aos questionamentos compreendem que o processo lúdico funciona 
como ferramenta de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Crianças. Lúdico. Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Play and games are important tools when it comes to presenting the world of 
playfulness to children, as they can influence the actions that permeate Early 
Childhood Education, so the playful moment can influence the children's learning, so 
that they can learn playing. In this way, the teachers of Early Childhood Education 
need to use this tool in order to promote among children moments of interaction, fun, 
coexistence, sharing, respect and many other aspects inherent in a child's education. 
The methodology adopted was the bibliographical research, with the survey of the 
study of several theorists of the area of Early Childhood Education, with emphasis on 
the ludic process; is also a qualitative research, since the report was analyzed from 
the answers acquired with the application of questionnaires to the teachers of the as 
well as during observation made by the researcher. The objectives of the research 
were: General - to verify in what measures the games can help the teacher in the 
classroom, in the sense of developing teaching and learning in Child Education; 
Specific: a) To verify how much the games are inserted in the planning of the 
teachers; b) Demonstrate how the games can serve as a learning tool in Early 
Childhood Education; c) Identify jokes that can be used in the classroom of Early 
Childhood Education. All goals have been achieved; the constant question of the 
problem was: the playful in the process of teaching and learning with action in Early 
Childhood Education can be conceived as a tool that can be used by teachers of 
Child Education, in the sense of assisting in the development of the child? This 
question was also answered, since the teachers who answered the questions 
understand that the process of play as a learning tool. 
 
 
Keywords: Early Childhood Education. Children. Playful. Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Sem dúvida, não se pode negar, que a ação mais inerente às crianças é a 

brincadeira: o momento de se divertir; a ludicidade; a hora de viver o ser criança; 

despido de toda maldade, e imbuído apenas em demonstrar que ser criança é o 

momento mais sublime da vida do ser humano. Assim pensando, no momento em 

que estávamos a cumprir o estágio referente ao Curso de Pedagogia 

compreendemos que a brincadeira é uma ferramenta que auxilia o professor no 

momento da aprendizagem; a brincadeira permite à criança viver e conviver com 

outras crianças sem distinção, apenas brincar. Assim, mediante a tudo o que vimos 

e vivemos escolhemos este tema, na certeza de que poderíamos, através da 

pesquisa estruturada, abordar um assunto tão importante para a educação.   

O fato é que as brincadeiras estão presentes em todos os níveis sociais e em 

todas as etnias. A criança, independente de raça, cor ou religião sempre tem uma 

brincadeira; sempre encontra um modo para se divertir; seja essa brincadeira no 

mundo real ou até mesmo no imaginário. 

 Um espaço que não pode prescindir às brincadeiras é a escola. É na escola, 

que talvez resida o momento de brincar mais gostoso da vida das crianças, pois na 

escola ela pode compartilhar, se envolver, demonstrar suas habilidades, criar 

momentos que se eternizam no seu pensamento e na sua vida. 

 É na hora da brincadeira que a criança vive a sua plenitude; demonstrando 

sua arte de se divertir, de se entregar e se integrar ao espaço onde vivencia novas 

experiências, assim como compartilha suas experiências com as outras crianças 

com as quais convive. Deste modo, a brincadeira se torna um dos motivos mais 

interessantes para que a criança esteja na escola; principalmente àquelas de menor 

idade, que estão começando a trilhar o caminho da coletividade, da participação, da 

interação, do entretenimento e da convivência.  

Nesse contexto da brincadeira a escola passa a ser o espaço onde a criança 

se sente acolhida, amparada; é na escola, primeiro espaço de conhecimento formal, 

que a criança aprenderá brincando, assim como brincará aprendendo. As 

brincadeiras que lhes forem apresentadas passarão a fazer parte das suas 

lembranças, das suas memórias, da sua vida. 
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A Educação Infantil, o primeiro dos segmentos da Educação Básica, tem sido 

a causa de muitas discussões entre os teóricos envolvidos com o tema, haja vista a 

sua importância para o desenvolvimento da educação no Brasil, nesse sentido a 

Base Nacional Comum Curricular (2017) defende que as brincadeiras devem 

abordar as noções de identidade, estimular a linguagem oral e escrita, utilizar as 

cores, os sons e as imagens, explorar as habilidades do corpo, dentre outras ações.  

A presente pesquisa tem como tema principal de estudo o processo lúdico, 

onde estão inseridas as brincadeiras e os jogos. Desta feita, a problemática desta 

pesquisa foi: O lúdico no processo ensino e aprendizagem com ação na Educação 

Infantil pode ser concebido como uma ferramenta que pode ser utilizada por 

professores da Educação Infantil, no sentido de auxiliar no desenvolvimento da 

criança? A partir desta indagação é que buscamos resposta, para tanto, utilizamos 

vasto conteúdo teórico, assim como dados que possibilitaram a construção dos 

resultados constantes nesta pesquisa. 

Para tanto, tomamos por objetivo geral, analisar em que medida as 

brincadeiras podem auxiliar o professor em sala de aula, no sentido, de desenvolver 

o ensino e a aprendizagem na Educação Infantil. Os objetivos específicos foram: 

verificar o quanto as brincadeiras estão inseridas no planejamento dos professores; 

demonstrar como as brincadeiras podem servir como ferramenta de aprendizagem 

na Educação Infantil; e identificar brincadeiras que podem ser utilizadas em salas de 

aula da Educação Infantil. 

 As brincadeiras fazem parte da vida de toda criança, independente, de 

qualquer situação. Nas brincadeiras as crianças podem demonstrar todas as suas 

habilidades; podem interagir e compartilhar momentos vividos apenas na fase 

infantil, onde as necessidades são básicas, e a criança não convive com as 

especificidades da vida adulta. 

A brincadeira está diretamente ligada à aprendizagem, e tem relação direta 

com os aspectos pedagógicos; podem ser utilizadas como uma forma de fortalecer, 

ampliar e melhorar o trabalho do professor. Traz em seu bojo todos os aspectos 

lúdicos que podem ser explorados pelos educadores e aproveitados pelos 

educandos em seu desempenho escolar. Vale destacar que é muito importante a 

sistematização e organização do trabalho pedagógico, pois através das atividades 

lúdicas, com ênfase aos jogos e brincadeiras, é que se pode garantir o cumprimento 

dos objetivos da educação infantil, isto é, a contribuição para a formação de um 
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cidadão crítico e reflexivo, que saiba tirar proveito das brincadeiras em busca da 

formação de sua personalidade. E além de tudo, as brincadeiras infantis propiciam 

ao educando o contato e a socialização com outras crianças, aspectos muito 

relevantes na formação escolar e na formação do caráter da criança.  

Esta pesquisa se justifica por abordar o processo ensino e aprendizagem na 

Educação Infantil, um processo muito importante para o desenvolvimento das 

crianças, bem como para todos os envolvidos com educação. Também é um tema 

que deve ser aprofundado em suas discussões, pois atinge o bem maior da 

humanidade: as crianças. 

A investigação in loco foi realizada em uma escola pública1 localizada no 

município de Porto Velho, composta por sete salas de aula, sendo que a referida 

instituição de ensino faz parte de uma comunidade caracterizada como de baixa 

renda, porém muito acolhedora e participativa, visto que os pais buscam um meio de 

dar aos seus filhos educação de qualidade, inclusive pela participação na gestão, a 

partir do Conselho Escolar.  

Os procedimentos adotados no levantamento de dados deste estudo foram a 

pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo e a observação. A pesquisa 

bibliográfica, conforme Lakatos e Marconi (2010), fornece dados relevantes do tema 

e representa uma fonte imprescindível de informações, evitando certos erros. 

Fundamenta-se a partir de conhecimento disponível em fontes bibliográficas.  

É também, pesquisa de campo, pois os dados foram coletados a partir no 

espaço escolar. Segundo Gonsalves (2001), a pesquisa de campo é o tipo de 

pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população 

pesquisada. 

Foi ainda, realizada observação no local da pesquisa; vale destacar que a 

observação se deu num período de cinco dias, em escola municipal da cidade de 

Porto Velho. Para Marconi e Lakatos (2005), a observação é uma técnica de coleta 

de dados que consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou 

grupo.   

Quanto ao tipo de pesquisa, esta pode ser caracterizada como pesquisa com 

abordagem qualitativa, pois têm como intuito analisar o lúdico no contexto escolar. 

Para Silveira e Córdova (2009), a pesquisa qualitativa não se preocupa com 

                                            
1 - Por questões metodológicas não citamos o nome da escola onde foi realizada a pesquisa. 
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representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização. Desta feita, o lúdico foi o instrumento usado 

para refletir sobre a sua utilização no processo ensino aprendizagem da Educação 

Infantil.  

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário, aplicado a 

cinco (5) professoras da educação infantil de uma escola localizada na cidade de 

Porto Velho. O questionário foi composto por oito (8) perguntas abertas, e foram 

aplicados às professoras da supracitada escola. A análise dos dados se fez a partir 

da pesquisa, isto é, da observação e análise das respostas dadas pelos 

colaboradores da pesquisa. 

 Neste trabalho são apresentadas seções que abordam sobre o lúdico em sala 

de aula, que o apresentam como ferramenta de auxílio na aprendizagem das 

crianças na Educação Infantil. 

 Na Seção I são apresentados a infância e as brincadeiras; o desenvolvimento 

da criança de 3 a 6 anos; as brincadeiras na infância; a criança, as brincadeiras e o 

brinquedos. 

 Na Seção II são apresentadas as brincadeiras e o espaço escolar; a 

educação infantil; a brincadeira na educação infantil. 

 Na Seção III está apresentada a discussão da pesquisa; a observação e os 

resultados dos questionários aplicados no espaço da pesquisa, assim como as 

considerações finais da pesquisadora, as sugestões dadas às professoras da 

Educação Infantil respondentes da pesquisa. 

 Sendo assim, a presente pesquisa abordou um tema propício à educação, 

aos educadores, às crianças, assim como a toda sociedade. Esperamos que esta 

pesquisa sirva como um instrumento para o aprofundamento do tema em pesquisas 

vindouras; também sirva como referência para o desenvolvimento do trabalho de 

educadores da Educação Infantil.             
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SEÇÃO I 
 

A INFÂNCIA E AS BRINCADEIRAS 

 

Nesta seção apresentamos estudos que demonstram como as brincadeiras 

fazem parte do universo infantil; como são importantes para o desenvolvimento das 

mesmas; como influenciam na vivência das crianças; e como podem ser utilizadas 

na escola, principalmente sendo ferramentas de aprendizagem. 

 A infância é a fase em que a pessoa começa a descobrir a vida; começa a 

experimentar sensações; começa a se socializar e se compreender como gente. 

Nesse sentido, Abramowicz et al (2009, p.179) assim definem a infância: 

 

A infância é aquela que propicia devires, um vir-a-ser, que nada tem a ver 
com um futuro, com um amanhã ou com uma cronologia temporalmente 
marcada, mas com aquilo que somos capazes de inventar como 
experimentação de outras coisas e outros mundos. A infância, em suas 
experimentações, está associada à criação, trabalha dentro de mais de um 
regime de tempo, o que está dado, que lhe é dado a conhecer, linear ou 
circular, com um tempo mais estendido, generoso - um tempo do acontecer 
e da invenção. 

 

A partir da percepção do desenvolvimento da criança, Vygotsky (1998) apud 

Rolim et al (2008, p. 178) afirma: 

 

Para entendermos o desenvolvimento da criança, é necessário levar em 
conta as necessidades dela e os incentivos que são eficazes para colocá-
las em ação. O seu avanço está ligado a uma mudança nas motivações e 
incentivos, por exemplo: aquilo que é de interesse para um bebê não o é 
para uma criança um pouco maior. 

 

Isto é, a infância é a experimentação, a descoberta, o momento da vivência 

livre de posturas, livre de conceitos ou de amarras sociais. Como primeira etapa da 

Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento educacional. A 

entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira 

separação das crianças dos seus vínculos familiares.    Ferreira (1999, p.1106) 

assim define a palavra infância: 

 

Infância. [do latim Infantia.] S.f. 1. Período de crescimento do ser humano, 
que vai do nascimento até a puberdade, meninice, puerícia. 2. As crianças. 
3. fig. O primeiro período de existência duma instituição, sociedade, arte, 
etc. 4. Psicol. Período da vida que vai do nascimento à adolescência, 
extremamente dinâmico e rico, no qual o crescimento se faz 
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concomitantemente, em todos os domínios, e que, segundo os caracteres 
anatômicos, fisiológicos e psíquicos, se divide em três estágios: primeira 
infância, zero a três anos; segunda infância, de três a sete anos; e terceira 
infância, de sete anos até a puberdade. 5. Bras. Pop. Ingenuidade, 
simplicidade: Aquele senhor é de uma infância! 
  

 

Porém, os registros da história da infância são bem recentes, conforme 

lembrado por Ariès (1981, p.279), quando diz: 

 
A falta de uma história da infância e seu registro historiográfico tardio é um 
indício da incapacidade por parte do adulto de ver a criança em sua 
perspectiva histórica. Somente nos últimos anos o campo historiográfico 
rompeu com as rígidas regras da investigação tradicional, institucional e 
política, para abordar temas e problemas vinculados à história social. 

 
 

Nesse sentido, Ceccim e Palombini (2009, p 307) afirmam que é somente no 

século XX, que a infância passa a ter reconhecimento como etapa especial da vida, 

determinante do desenvolvimento físico e psíquico do ser humano. Para Sarmento 

(2002, p.3): 

 

O imaginário social é inerente ao processo de formação e desenvolvimento 
da personalidade e racionalidade de cada criança concreta, mas isso 
acontece no contexto social e cultural que fornece as condições e as 
possibilidades desse processo. As condições sociais e culturais são 
heterogêneas, mas incidem perante uma condição infantil comum: a de uma 
geração desprovida de condições autônomas de sobrevivência e de 
crescimento e que está sob o controlo da geração adulta. A condição 
comum da infância tem a sua dimensão simbólica nas culturas da infância. 

 
 

 Para Oliveira (1997), o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal 

na criança, tendo enorme influência em seu desenvolvimento. A criança age; se 

emociona e se identifica com um brinquedo, e desta forma o brincar, passa a ter o 

momento da descontração, interação e socialização. Oliveira (1995, p. 66) lembra 

ainda: 

 

Numa situação imaginária como a da brincadeira de faz-de-conta (...) a  
criança é levada a agir num mundo imaginário; o ônibus que ela está 
dirigindo na brincadeira, por exemplo, em que a situação é definida pelo 
significado pela brincadeira o ônibus, o motorista, o passageiro, etc. e não 
pelos elementos reais concretamente presente as cadeiras da sala onde 
estão, brincando de ônibus, as bonecas etc. (...) Mas além de ser uma 
situação imaginária o brinquedo é também uma atividade regida por regras 
mesmo no universo de faz-de-conta, as regras devem ser seguidas. 
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Isto é, ainda que imaginária a brincadeira tem a ver com a realidade vivida 

pela criança. Sendo assim, o brincar se apresenta como o momento em que criança 

é apenas criança, nada mais, onde o importa é o brincar, não a situação em si. 

Momento em que ela pode agir e interagir a partir de sua essência natural. 

Após o nascimento a criança já está inserida no contexto social, pois passa a 

fazer parte da sociedade. Vygotsky (1991) esclarece que, desde o nascimento, por 

ter se separado fisicamente no organismo da mãe, a criança já se encontra inserida 

num contexto humano e social. Vejamos a definição de Gomes e Mello (2010, p.684) 

para o termo afeto: 

 

Afeto diz respeito àquilo que afeta, ao que mobiliza, por isso reporta à 
sensibilidade, às sensações. Podemos, ainda, referir afeto como ser tomado 
por atravessado, perpassado, quer dizer: afetado. Esse atravessar, 
perpassar é o que propriamente dá o caráter de afecção. 

 

 Vale destacar, que a prática do diálogo e o compartilhamento de 

responsabilidades entre a família e a escola auxiliam no domínio afetivo, que pode 

ser classificado como o primeiro domínio que a criança estabelece com a sociedade. 

Gomes (2013) afirma que o afeto inicia e encerra o processo de desenvolvimento 

psíquico da criança e a formação de sua personalidade, perpassando assim todo o 

seu desenvolvimento. Conforme Piaget (2001), a afetividade pode sim provocar 

acelerações ou retrocessos no desenvolvimento das estruturas da inteligência, mas 

não pode nem produzir nem modificar as estruturas. Piaget (2001, p.104) diz ainda 

que: 

 

Nos comportamentos orientados para os objetos, o elemento estrutural 
(inteligência) é constituído pelas “diversas estruturas lógico-matemáticas”, 
enquanto o elemento energético (afetividade) é constituído pelo interesse, 
pelos valores, pela interatividade e suas regulações. 

 

Sendo assim, a criança passa, então, a se envolver afetivamente a partir do 

seu nascimento, e são estabelecidos laços afetivos com aqueles que a rodeiam. Da 

interação que acontece, a criança irá desenvolver também o seu domínio motor.  

 O domínio motor refere-se ao desenvolvimento do corpo da criança. Para 

Mateus (2012), o desenvolvimento motor é um sistema de transformações no 

comportamento do indivíduo durante toda a vida. Já conforme Bonomo e Rossetti 

(2010), o desenvolvimento motor se manifesta por modificações no comportamento 
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motor ao longo da vida, de modo que aprendemos a nos mover com eficiência e a 

controlar e a nos adaptar às constantes alterações do meio. Isto é, desde o 

nascimento até a sua morte o ser humano passa por transformações motoras em 

seu corpo. Segundo Gallahue et al (2013, p.4): 

 
O desenvolvimento é frequentemente estudado em termos de esferas 
(cognitiva, afetiva ou psicomotora) ou de comportamentos relacionados à 
idade (neonatal, infância, adolescência, idade adulta, meia-idade, velhice) 
ou a partir da perspectiva biológica, ambiental ou de tarefas motoras. 

 

 Na criança o desenvolvimento motor se dá através da aquisição da autonomia 

dos movimentos com o passar dos anos. Para Gallahue e Ozmun (2013), a 

maturação neural é um dos fatores que poderão influenciar o ritmo de 

desenvolvimento das habilidades motoras das crianças, o ambiente, a tarefa e o 

indivíduo. Assim, o desenvolvimento motor está relacionado com as atividades que o 

ser humano irá desenvolver ao longo da sua vida, e o desenvolvimento motor na 

criança irá refletir nas suas aprendizagens e desenvolvimento cognitivo. 

 O primeiro contato da criança com o mundo se dá através dos laços 

familiares, sendo a mãe o primeiro elo da criança com a família. Assim como todos 

os domínios anteriormente abordados, o domínio cognitivo também depende da 

relação da criança com o mundo que a cerca. Nesse sentido, Andrade et al (2005) 

afirmam que na primeira infância os principais vínculos, bem como os cuidados e 

estímulos necessários ao crescimento e desenvolvimento, são fornecidos pela 

família. São os laços familiares que poderão influenciar no desenvolvimento 

cognitivo da criança. Para Bonomo e Rossetti (2010), a construção da inteligência se 

caracteriza por um processo contínuo de transformações graduais ao longo da vida. 

Nesse sentido, Bonomo e Rossetti (2010, p. 725) afirmam: 

 

A interação da criança com o ambiente é fundamental para a aquisição das 
habilidades cognitivas e o movimento é a base para essa interação. O 
conjunto das aptidões motoras, sociais e cognitivas permite à criança 
explorar o universo de maneira mais organizada. 

 

 Assim, as crianças precisam das atividades motoras e das interações, pois 

em muito contribuem para o desenvolvimento infantil, sendo que para Maciel (2016) 

a criança desenvolve um arcabouço cognitivo, afetivo e moral específico, tecido na 

confusão entre a subjetividade e a objetividade. Isto é, o ambiente é essencial para o 

desenvolvimento da criança; são os contatos que a mesma terá ao longo do seu 



20 
 

crescimento que possibilitarão a construção da sua maturidade, que contribuirão 

com o desenvolvimento de suas potencialidades afetivas, motoras e cognitivas.     

  

 

1.1 O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DOS 3 AOS 6 ANOS 

 

O desenvolvimento motor na criança dá-se desde o ventre da mãe, com o 

passar dos meses de gravidez o bebê começa a se movimentar, a desenvolver seu 

corpo para o nascimento. Borges (1987) afirma que o processo do desenvolvimento 

motor revela-se, primeiramente, através, das mudanças no comportamento motor.  

As crianças em idade pré-escolar estão envolvidas na aprendizagem de como 

mover-se eficientemente. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil RCNEI (1998), as escolas de educação infantil precisam favorecer 

ambiente físico e social, de proteção e acolhimento, onde as crianças sintam-se 

seguras para se arriscar e vencer desafios.  

 
Figura 1: Características Essenciais da Criança de 3 aos 6 Anos 

 
 

3 anos 

► Sente prazer em corre e pular, sobe escadas; 
► forma sentenças longas, gosta de perguntar, gosta de inventar nomes, estórias; 
► gosta da companhia de crianças, brinca só; 
► fala sozinha, dando forma à imaginação; 
► continua aprendendo a coordenar os músculos maiores, por meios de atividades 
repetidas. 

 
 
 
 

4 anos 

► É expansiva e pergunta bastante; 
► tem consciência da própria idade; processos intelectuais são limitados; 
► compreensão de passo e futuro é restrita; 
► o pensamento é mais associativo e menos sintético; 
► reproduz tudo o ouve, por meio da expressão corporal; 
► gosta de criar e de produzir; 
► tem maior independência da musculatura das pernas; 
► a unilateralidade não é controlada; 
► gosta de corre, saltar e de realizar atividades motoras afins. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 anos 

► A criança é reservada e dona de si mesma; 
► o seu universo é constituído pela sua casa, seu pai e sua mão, centro desse 
universo; 
► possui forte sentido de posse; 
► não tem noção geral de propriedade, tende a ser realista, concreta e a falar na 
primeira pessoa; 
► produz impressão favorável de competência e estabilidade, porque é capaz de 
concentrar sua atenção, sem distrair-se; 
► assume pequenas responsabilidades; 
► busca o apoio dos adultos, mostrando-se ansiosa por aprender; 
► meninos e meninas aceitam-se mutuamente; 
► tem alguma compreensão de orientação temporal (ontem e amanhã) e a 
dominância de lateralidade já está definida, em relação a si mesma; 
► possui senso de vergonha; 
► linguagem e vocabulário apresentam-se desenvolvidos; 
► evidencia economia de movimentos, sente-se corretamente e aprecia os 
movimentos naturais; 
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► demonstra graça e habilidades inconscientes, tanto na coordenação motora 
grossa, quanto na fina.    

 
 
 
 

6 anos 

► é uma idade de transição, com mudanças fundamentais no aspecto somático e 
psicológico; 
► tem dificuldade para manipular ideias opostas: chora e ri, agrada e ofende 
(bipolaridade); 
► é inexperiente nas relações; 
► no jogo, há o senso de reciprocidade do tipo “isto por aquilo”; 
► tem tendência natural para expressar-se corporalmente; 
► utiliza posturas corporais, palavras e gestos para expressar emoções e ideias; 
► sua aprendizagem se dá por participação e por uma espécie de automotivação 
criativa. 

Fonte: Adaptado de Borges (1987, p. 41) 
 

O Quadro 1 apresenta as características essenciais na criança dos 3 aos 6 

anos de idade, período em que a criança desenvolve sua capacidade de locomoção, 

de aprendizagem, o aperfeiçoamento de seus reflexos e de sua motricidade. Borges 

(1987) ensina ainda, que a criança percebe-se e percebe os seres e as coisas que a 

cercam, em função de sua própria pessoa.  

Assim, após contatar com a sociedade, e aprender a se movimentar, a 

criança irá se deparar, na escola, com seu primeiro contato como cidadão, onde 

exercerá o seu direito à educação, a partir das aprendizagens e interações que 

realizará neste ambiente, que, portanto, precisa ser o mais propício. 

 Nesse sentido Piaget (1971) descreve as fases pelas quais passa a criança. 

Essas fases são de suma importância para o desenvolvimento e se classificam em: 

Sensório-Motora – acontece por mecanismos sensórios motores, no contato com a 

realidade e ausência de manipulações simbólicas; essa fase acontece na criança 

dos 0 aos 24 meses de idade. Pensamento Pré-Operatório: aparecimento das 

representações mentais e o desenvolvimento das representações simbólicas; a 

linguagem é baseada na imagem. Essa fase acontece dos 2 aos 7 anos de idade. 

Fase de Operações Concretas: nessa fase a criança adquire o conceito de 

conservação; classifica objetos; possui capacidade de ordenamento; consegue 

estabelecer relações. Essa fase acontece na criança dos 7 aos 11 anos. Fase de 

Operações Formais: inicia-se no início da adolescência, onde o mesmo é capaz de 

ter raciocínio lógico e científico; entrará no processo afetivo ou imaginativo. Essa 

fase acontece dos 11 aos 12 anos de idade. 

 Nesse sentido, Piaget (1971) apresenta fases que estão relacionadas ao 

desenvolvimento da criança; tais fases estão relacionadas ao desenvolvimento da 

afetividade e da socialização da criança. Para Pereira (2012) Piaget busca 

estabelecer uma equivalência estrutural entre o simbolismo presente na criança, o 
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simbolismo onírico e o pensamento simbólico de uma forma geral. Isto é, Piaget 

estabelece o desenvolvimento gradual da criança, onde a mesma cresce, através de 

processo biológico, e todos os seus órgãos se desenvolvem funcionando 

 

   

1.2 AS BRINCADEIRAS NA INFÂNCIA 

 

Brincando, a criança vai assimilando crenças, costumes, regras, leis e hábitos 

do meio em que vive; sendo que do ponto de vista psicológico, o brincar está 

presente em todo o desenvolvimento da criança, nas diferentes formas de 

modificação de seu comportamento; do ponto vista da criatividade, tanto o ato de 

brincar como o ato criativo, está centrado na busca do “eu”.  

Para Santos (1999), brincar é viver; é assim que a criança concebe a ação de 

brincar. O autor define cinco enfoques teóricos sobre o brincar que são: do ponto de 

vista filosófico, o brincar é abordado como um mecanismo para contrapor à 

racionalidade. A emoção deverá estar junto à ação humana, tanto quanto a razão; 

do ponto de vista sociológico, o brincar tem sido visto como a forma mais pura de 

inserção da criança na sociedade. 

 A partir do brincar a criança pode ser criativa, e é no criar que se brinca com 

as imagens e signos, fazendo uso do próprio potencial. Também do ponto de vista 

pedagógico, o brincar tem se revelado como uma estratégia poderosa, para a 

criança aprender. Sendo assim, a criança pode ser concebida como um ser que 

pensa e convive com outras, que vivencia os mais variados momentos, que sabe 

criar e a partir de sua criatividade consegue aprender as várias possibilidades 

percebidas à sua volta. 

 Wajskop (1995) defende que brincar é a fase mais importante da infância e 

Vygotsky (1991, p.97) ainda assegura: 

 

A zona de desenvolvimento proximal, (...) é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes.  

  

Sabendo-se sujeito de suas ações a criança poderá descobrir, nas atividades 

lúdicas oferecidas pela escola, sua importância no contexto em que está inserida.  
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 As brincadeiras fazem parte da vida de qualquer criança; seja ela rica ou 

pobre; de qualquer raça; de qualquer lugar do mundo. Brincar é uma ação inerente 

às crianças. Para Wajskop (1995, p. 67): 

 

É, portanto na situação de brincadeira que as crianças podem se 
colocar desafios para além de seu comportamento diário, levantando 
hipóteses na tentativa de compreender os problemas que lhes são 
propostos pelas pessoas, e pela realidade com a qual interage. 

 

 Na brincadeira a criança pode interagir, compartilhar, superar-se, para 

brincando conseguir dar asas à imaginação, assim como proposto por Abramowicz e 

Wajskop (1995), quando lembram que a brincadeira é um espaço educativo 

fundamental na infância. Desse modo a criança participa sabendo que as 

brincadeiras fazem parte do seu mundo infantil; onde sua visão é única, pois ela dá 

à brincadeira o sentido que lhe aprouver. 

 Nesse sentido Wajskop (1995) lembra que a brincadeira pode transformar-se, 

assim, em um espaço privilegiado de interação e confronto de diferentes crianças 

com diferentes pontos de vista. Para Ceccim e Palombini (2009, p. 309):  

 

A mágica das crianças no brinquedo é que elas não só imitam; elas se 
tornam aquilo com que jogam, entram em zonas de vizinhança entre o que 
são e o que simulam nas brincadeiras. Esse estado é o mesmo que leva o 
artista à produção de arte, fazendo-o entrar em zonas de indiscernibilidade 
entre o racional e o sensível. 

 

 Catunda (2005) ainda acrescenta que o brincar é necessário à formação de 

uma sociedade mais feliz, criativa, saudável, com uma melhor qualidade de vida. 

Nesse sentido, Abramowicz e Wajskop (1995, p 56) dizem que: 

  

O movimento e as sensações de movimento são os primeiros divertimentos 
que os adultos oferecem às crianças. No início os bebes podem ser objetos 
de prazer dos adultos, seus bonecos ou brinquedos. No entanto, as 
crianças não recebem passivamente essa atenção dos adultos: elas 
interagem com eles através do olhar, com sorrisos e imitando os gestos 
aprendidos.   

 

Vale ressaltar que a criança cresce em torno de uma sociedade, com 

culturas e necessidades diferenciadas; então se acostuma a viver com aquilo que 

lhe pode ser oferecido, mas considera o universo de informações e vivências da 

quais participa, o que lhe fornece outras tantas possibilidades. 
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Para Borges e Moreira (2002, p. 177): 

 

É no brincar que a criança se relaciona com outras, cria novas 
interpretações para a representação do real, ao inventar novas 
possibilidades, retira os elementos de sua fabulação de experiências 
reais vividas anteriormente, mas que não consiste na repetição de 
coisas vistas ou aprendidas antes, pois as novas combinações 
recriam o antigo pelo novo, tornando a base da atividade criadora do 
homem. 

 

É fato, que em algumas comunidades ou sociedades a criança, desde muito 

cedo, passa a ser figura necessária no mundo do trabalho, quando deveriam estar 

brincando; muito desses nem têm acesso à escola. Nesse sentido, Catunda (2005, 

p.18) afirma que: “O brincar assume categoria de segunda, quando deveria ter 

importância primeira para pais e educadores; não sabendo justificar tal importância, 

passam a contribuir com a morte do lúdico, alegando a exigência dos pais”. 

Sendo assim, as brincadeiras fazem parte da infância, no sentido de 

proporcionar à criança momentos em que a mesma possa sentir-se livre; onde 

possa viver a alegria de ser criança. Para Piaget (1971), quando a criança brinca 

assimila o mundo à sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois sua 

interação com o objeto não depende da natureza do objeto, mas da função que a 

criança lhe atribui. Para as crianças, as brincadeiras adquirem sentidos diferentes, 

onde cada um interpreta de acordo com o seu sentimento. 

Wajskop (1995) defende ainda que a brincadeira infantil se constitui numa 

atividade em que as crianças, sozinhas ou em grupo, procuram compreender o 

mundo e ações humanas, nas quais se inserem cotidianamente. 

Para Andrade e Marques (2003, p. 41): 

 

Brincando, a criança desenvolve o corpo e seus ritmos, o 
relacionamento com as pessoas e os seus limites, a imaginação e o 
pensamento poético. Alimentado cotidianamente pela brincadeira, o 
pensamento da criança encontra soluções inovadoras para velhos 
desafios, relaciona e mistura coisas e fontes diversas, sacode as 
dificuldades com humor e irreverência. 

 

Faz-se necessário lembrar também que no período da infância a criança 

convive com seus medos, dúvidas, alegrias, decepções, afirmações, sentimentos 

que em muito a diferem dos adultos. Melo e Valle (2005, p.45) defendem que: 
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Brincar de forma livre e prazerosa permite que a criança seja conduzida a 
uma esfera imaginária, um mundo de faz de conta consciente, porém capaz 
de reproduzir as relações que observa em seu cotidiano, vivenciando 
simbolicamente diferentes papeis, exercitando sua capacidade de 
generalizar e abstrair. 

 

A criança não atribui ao brincar nenhum tipo de atrelamento à realidade. Seu 

intuito é apenas o de brincar, se divertir; e da brincadeira retirar apenas o que lhe 

satisfaz naquele momento. Desse modo, a infância é uma fase mágica, porém 

carregada de significâncias e significados, sendo que para Kishimoto (2000, p.37), “o 

brinquedo propicia diversão, prazer e até desprazer, quando escolhido 

voluntariamente; [...] ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, 

seus conhecimentos e sua apreensão do mundo”. 

A criança, por sua vez, não está presa a nenhum tipo de amarra. Nesse 

sentido, Melo e Valle (2005) afirmam que a brincadeira leva a criança para novos 

espaços de compreensão que a encoraja a prosseguir, a crescer e a aprender.  

Quanto ao brincar, toda criança gosta e precisa brincar, por ser uma fase em 

que brincar significa viver a vida em sua maior plenitude, a infância torna-se um 

momento único; cheio de significados, onde as brincadeiras tornam-se tão 

importantes quanto o ato de comer, dormir ou fazer as necessidades fisiológicas.  

 

 

1.3 A CRIANÇA, AS BRINCADEIRAS E OS BRINQUEDOS 

 

 Na antiguidade não era dado à criança, o direito de ser criança, sendo 

desconsideradas as características pertinentes à infância. Para Ariès (1981), a 

criança era vista como um adulto em miniatura nos séculos XIV, XV e XVI, e o 

tratamento dado a ela era igual ao dos adultos, pois havia a compreensão de que 

logo se misturariam com os mais velhos. 

O fato é que a criança está sempre se reinventando, descobrindo coisas 

novas e, vivenciando novas experiências; buscando, na maioria das vezes, o 

divertimento, o entretenimento, a distração. 

Garbarino (1992) apud Kishimoto (1996, p.69) diz que: 

 

É através de seus brinquedos e brincadeiras que a criança tem 
oportunidade de desenvolver um canal de comunicação, uma 
abertura para o diálogo com o mundo dos adultos, onde ela 
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restabelece se controle interior, sua autoestima e desenvolve 
relações de confiança consigo mesma e com os outros. 

 
 

 Assim se destaca a importância dos brinquedos e brincadeiras para o 

desenvolvimento infantil em seu processo de comunicação social. Inclusive é na 

brincadeira que a criança transforma o irreal em realidade; o sonho em coisa 

concreta; transforma a vida num mundo de faz de conta; e o mundo num eterno 

pula-pula, roda gigante ou até mesmo num imenso parque de diversões. 

Nesse sentido, Silva et al (2005, p. 80) lembram que: 

 

O brinquedo pode ser colocado como algo indissociável da realidade social 
em que está inserido, conforme se observa na sua história cultural. A sua 
função está intimamente ligada ao valor simbólico que lhe é conferido pela 
criança na brincadeira, que é uma associação entre a ação e a ficção, 
possibilitando a representação do mundo através dos objetos. 

 

 Não se pode pensar a Educação Infantil sem considerar o potencial do 

brinquedo e do brincar, pois se tem um momento em que quase todas as crianças 

sentem-se bem, é a hora da brincadeira. Para Vygotsky (1991, p.107): 

 

Se todo brinquedo é realmente, a realização na brincadeira das tendências 
que não podem ser imediatamente satisfeitas, então os elementos das 
situações imaginárias constituirão, automaticamente, uma parte da 
atmosfera emocional do próprio termo, de forma que se torna essencial 
mostrar o papel da motivação do brinquedo.  

  

De todos os instantes vivenciados pelas crianças, é no momento da 

brincadeira que ela se sente livre. Conforme Kishimoto (1996, p.32), “[...] a 

brincadeira não recebe uma conceituação específica. Entendida como ação 

assimiladora, a brincadeira aparece como forma da expressão da conduta, dotada 

de características metafóricas [...]”. 

No momento da brincadeira a criança pode mostrar o conhecimento adquirido 

no seio familiar e social, podendo exibir o mundo de brincadeiras que conhece; pode 

mostrar todas as brincadeiras que aprendeu ao longo de sua vida. Nesse sentido, 

Rolim (2008, p. 180) aduz que: 

 

A brincadeira revela-se como um instrumento de extrema relevância 
para o desenvolvimento da criança. Sendo uma atividade normal da 
fase infantil, merece atenção e envolvimento. A infância é uma fase 
que marca a vida do indivíduo e o brincar nunca deve ser deixado de 



27 
 

lado, mas, pelo contrário, deve ser estimulado, já que é responsável 
pelo auxílio nas evoluções psíquicas. 
 
 

 Tais evoluções psíquicas, também são marcadas por Kishimoto (1996), ao 

indicar que as crianças são capazes de lidar com complexas dificuldades 

psicológicas através do brincar. Elas procuram integrar experiências de dor, medo e 

perda. Diante das brincadeiras a criança consegue se desvincular de fatos que 

podem causar-lhe sofrimento; uma vez que no momento da brincadeira a criança 

simplesmente brinca, sem se dar conta do que acontece à sua volta.  

Desse modo não importa para a criança se o brinquedo custa caro ou barato, 

importa apenas que seja brinquedo, e com ele possa distrair-se por alguns 

momentos, possa criar seu mundo, e nele possa desfrutar sua infância. 
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SEÇÃO II 

 

AS BRINCADEIRAS E O ESPAÇO ESCOLAR 

 

O espaço escolar não deve ser um lugar de confinamento da criança; ao 

contrário, a escola deve ser lugar de prática, criando condições para o 

desenvolvimento infantil. A prática de brincar não pode ser, segundo Coutinho et al 

(2012), a simples oferta de certos brinquedos, não é suficiente, pois esse deve ser 

um espaço a ser pensado para o brincar com a finalidade de desenvolver as 

capacidades da criança. Através da brincadeira a criança percebe o mundo ao seu 

redor, constrói conhecimentos e hipóteses. Segundo Vygotsky (1991), a brincadeira 

tem um papel fundamental, principalmente nos primeiros anos de vida, 

proporcionando ação na esfera imaginativa. 

Dessa forma, o professor precisa organizar o espaço que utilizará para a 

brincadeira, no sentido de que a brincadeira contribua para o desenvolvimento das 

crianças, tornando-o um espaço significativo; que possa auxiliar a conhecer as 

características das crianças e até mesmo as peculiaridades de cada um. 

 Segundo Faria (1998, p.95): 

 

Uma pedagogia da educação infantil que garanta o direito à infância e 
consequentemente o direito a melhores condições de vida para todas as 
crianças (pobres, ricas, brancas, negras, indígenas, meninos, meninas, 
estrangeiras, brasileiras, portadoras de necessidades especiais, etc.) deve 
necessariamente partir da nossa diversidade cultural, e, portanto, a 
organização do espaço deve ser versátil e flexível. A política para a 
educação infantil deve ser plural e contemplar em diferentes tipologias os 
distintos interesses da sociedade, das famílias e prioritariamente os das 
crianças. Sejam creches, pré-escolas, parques infantis, etc., em todas as 
diferentes instituições de educação infantil para as crianças pequenas de 0 
a 6 anos, o espaço físico expressará a pedagogia adotada. 

 

As brincadeiras fazem parte da infância de quase todas as crianças, sendo tão 

importante para elas, que alguma que não possa brincar por um motivo qualquer, é 

quase sempre, uma criança triste, portanto faz-se necessário que durante a 

Educação Infantil haja investimento no brincar. Para Brock (2011, p.7):  

 

As crianças precisam tanto do livre fluxo, das brincadeiras de iniciativa 
própria quanto dos desafios das intervenções dos adultos. Um envolvimento 
adequado pode expandir seu modo de brincar, fazendo-as travar diálogos 
por meio de perguntas de sondagem e refletir sobre o seu próprio 
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aprendizado através do brincar. Tal processo desenvolve a compreensão de 
adultos e crianças, formando novos entendimentos. 
 

 A escola passa a ser um espaço não apenas de aprendizagem formal, mas 

de aprendizagem para vida. Nesse sentido, Kramer (2003, p.60) afirma que “o 

pedagógico na educação infantil não pode ser compreendido como meramente a 

formação de hábitos e habilidades, a constituição de um projeto escolarizante, 

restrito à sala de aula e à transmissão de conteúdos do professor aos alunos”. 

Assim, as atividades pedagógicas precisam ter como base as experiências 

individuais e coletivas das crianças, na tentativa de aproximar os fazeres 

pedagógicos da escola aos fazeres da vida cotidiana.  

 

2.1 A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e geralmente é 

oferecida em creches e pré-escolas, que se caracterizam como espaços 

institucionais não domésticos, e constituem-se em estabelecimentos educacionais 

públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de 

idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados 

por órgão competente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

nº 9394/96 preconiza que a educação infantil, na sua organização e estrutura, 

orienta para o desenvolvimento de habilidades conceituais e sociais, bem como a 

formação de hábitos e atitudes. 

Segundo Silva (2011, p.2): 

 

A educação desempenha papel transformador para a vida do homem e da 
sociedade onde o mesmo interage e intervém. Dentre as etapas do 
processo educativo, destaca-se a Educação Infantil (EI), nível de ensino, em 
que se inicia a relação da criança com o saber formal, espaço privilegiado, 
para o desenvolvimento infantil na sua totalidade. 

 

A Educação Infantil é muito importante na formação do cidadão, e dentre as 

etapas do processo educativo destaca-se por ser o nível de ensino em que são 

dados os primeiros passos rumo à formação escolar da criança. É o primeiro contato 

da criança com o saber formal e muito contribui em relação à formação cognitiva e 

social do homem.  
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Mas, o reconhecimento da Educação Infantil, enquanto etapa da Educação 

Básica, só vem constar efetivamente na legislação no final dos anos 90, a partir  da 

publicação da LDBEN n.º 9394/96, destacando-a como: 

 
[...] primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. 

  

Neste sentido a LDBEN assegura, ainda, que na legislação educacional 

brasileira, a educação da criança de 0 a 5 anos é considerada como a primeira 

etapa da Educação Básica e está integrada aos sistemas de ensino. Isso quer dizer 

que ela é compreendida como nível de ensino e que as instituições de Educação 

Infantil – públicas e privadas – devem ser criadas e devem funcionar de acordo com 

as leis e normas educacionais vigentes. 

 Essa Lei assegura que a educação infantil é uma modalidade de ensino que 

integra a criança à sociedade desde a sua mais tenra idade, tem seus direitos 

assegurados, trazendo-a para o mundo do conhecimento sistematizado, outorgando-

lhe, o direito ao exercício de sua cidadania. Assim, com a premissa de seus direitos 

assegurados, outras decisões deveriam ser tomadas, e para tanto o Conselho 

Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) na Resolução 

nº 5 de 17, de dezembro de 2009, instituem que: 

 
O currículo da educação infantil é o conjunto de práticas que buscam 
articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 
(...) de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de zero a 
cinco anos de idade. E se estrutura verticalmente em estágios ou períodos, 
e horizontalmente em áreas do desenvolvimento biológico, psicológico e 
sociocultural. 

 

E ainda, segundo a LDBEN 9394/96, a Educação Infantil compete aos 

municípios, e são esses que devem organizar e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e aos planos 

educacionais da União e dos Estados. O RCNEI (1998, p.17) nos orienta: 

 

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa atentar 
para várias questões que vão muito além dos aspectos legais. Envolve, 
principalmente, assumir as especificidades da educação infantil e rever 
concepções sobre a infância, as relações entre classes sociais, as 
responsabilidades da sociedade e o papel do estado diante das crianças 
pequenas. 
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Isto posto, o que se pode considerar dessas ações é que todos precisam 

perceber a educação infantil como um espaço de integração das crianças, com o 

direito ao ensino, bem como com o direito de utilizar a organização pública de ensino 

em busca da personalização de sua cidadania, lembrando que o longo dos tempos 

as brincadeiras têm mudado e cabe ao professor adequar as brincadeiras à 

realidade das crianças, bem como à realidade do local onde essa criança vive e 

também à sua realidade social.  

 

 

2.2 A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Grande tem sido o esforço dos setores educacionais em demonstrar que os 

momentos lúdicos na escola não são apenas momentos de distração, ou de 

movimentação. Muitos defendem que na verdade a ludicidade é o momento da 

interação, da integração da criança com o mundo que a cerca, e porque não dizer é 

o momento de aprendizagem, quando a criança passa a fazer parte de um mundo 

compartilhado, no sentido de aprender brincando, e brincar aprendendo. 

Segundo Carvalho (2007, p.36):  

 
As culturas infantis são constituídas por um conjunto de formas, 
significados, objetos, artefatos que conferem modos de compreensão 
simbólica sobre o mundo. Ou seja, brinquedos, brincadeiras, músicas e 
histórias que expressam o olhar infantil, olhar construído no processo 
histórico de diferenciação do adulto. Os brinquedos e brincadeiras 
elaborados e vivenciados pelas crianças ao longo da história da 
humanidade são, portanto, objeto de estudo que surgem à medida que 
entendemos a infância como categoria geracional sociologicamente 
instituída e produtora de uma cultura própria.   

 

 O brincar proporciona à criança momentos de conhecimentos e de 

compartilhamento, e ainda estimula o pensar e o fazer, elevando o seu grau de 

maturidade e desenvolvimento. Negrine (1994, p. 19) também explica que: 

 

As contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento integral indicam 
que elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança 
que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a 
afetividade, a motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo a 
afetividade a constitui a energia necessária para a progressão psíquica, 
moral, intelectual e motriz da criança. 
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Ao brincar as crianças se sentem prestigiadas pela escola, pois que sua 

aprendizagem depende muito da forma como a mesma interage com as brincadeiras 

propostas. A brincadeira é própria da linguagem infantil, e é por meio dela que a 

criança constrói sua aprendizagem e atribui às brincadeiras novos significados.  

De acordo com Piaget (1964) apud Siqueira e Souza (2010, p.315) após um 

ritual motor ocorrem adaptações, e novos significados são atribuídos pelas crianças 

aos conteúdos da realidade. É na brincadeira que a criança modifica as regras, tem 

liberdade para agir, inventar e reinventar situações.  

O RCNEI (1998, v. 1, p. 27-28) orienta ainda que: 

 

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 brincar que a criança estabelece os 
diferentes vínculos entre as características do papel assumido, suas 
competências e as relações que possuem com outros papéis, tomando 
consciência disto e generalizando para outras situações múltiplas, mas 
estes encontram-se, ainda, fragmentados. É no ato de brincar que a criança 
estabelece os diferentes vínculos entre as características do papel 
assumido, suas competências e as relações que possuem com outros 
papéis, tomando consciência disto e generalizando para outras situações. 

 

Sendo a criança um ser social, sua aprendizagem acontece através das 

relações com o outro. Ao se aproximar das pessoas ela interage e aprende, de 

forma que possa compreender e influenciar seu ambiente. Siqueira e Souza (2010) 

afirmam que os jogos e as brincadeiras são mecanismos de aprendizado cognitivo e 

social, se caracterizando como um momento de descoberta da realidade por parte 

das crianças de maneira espontânea e expressiva.  

A brincadeira é sem dúvida, uma ação educativa e deve ser considerada em 

todos os seus atributos. Nesse sentido, encontramos apoio no RCNEI (v.2, p.22): 

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se 
comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 
papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. 
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A cultura lúdica de cada grupo ou comunidade carrega a tradição que a 

define, e ao mesmo tempo, está sujeita a ampliações e mudanças devido ao caráter 

dinâmico e criador da atividade infantil.  

Desta forma, Brougére (1998, p.97) define o que seja cultura lúdica: 

     

Conjunto de regras e significações próprias do jogo que o jogador adquire e 
domina no contexto do seu jogo. Em vez de ver no jogo o lugar de 
desenvolvimento da cultura, é necessário ver nele simplesmente o lugar de 
emergência e enriquecimento dessa cultura lúdica, essa mesma que torna o 
jogo possível e permite enriquecer progressivamente a atividade lúdica. O 
jogador precisa partilhar dessa cultura para poder jogar. 

 
 

Na perspectiva da cultura lúdica, no processo de aprendizagem, uma figura 

muito importante é a do professor, pois sem a participação dele, a ação de brincar 

não acontecerá de forma a produzir os impactos pedagógicos pretendidos.  

O RCNEI (1998, p. 29) aduz que: 

 

É preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira as crianças 
recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do 
conhecimento, em uma atividade espontânea e imaginativa. Nessa 
perspectiva não se deve confundir situações nas quais se objetiva 
determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou 
atitudes explícitas com aquelas nas quais os conhecimentos são 
experimentados de uma maneira espontânea e destituída de objetivos 
imediatos pelas crianças. Pode-se, entretanto, utilizar os jogos, 
especialmente aqueles que possuem regras, como atividades didáticas. É 
preciso, porém, que o professor tenha consciência que as crianças não 
estarão brincando livremente nestas situações, pois há objetivos didáticos 
em questão. 

 
 

 O professor é, na verdade, um aporte entre a brincadeira e a participação das 

crianças para o compartilhamento do conhecimento adquirido durante as atividades 

lúdicas. Então, precisa propiciar momentos de ludicidade para as crianças todos os 

dias, em formatos diferenciados e de forma livre ou dirigida, observando e 

participando da atividade. A criança, por si só e na relação com o outro, alcança ou 

supera seus limites, considerados essenciais, para sua aprendizagem. 

Segundo Lima (2008, p.34) 

 

[...] A análise do RCNEI reafirma a posição assumida de que, para utilizar o 
jogo como recurso pedagógico, é necessário ter clareza sobre a natureza e 
as características dessa atividade, pois, se o educador não souber distinguir 
e compreender o que é o jogo e qual a sua importância no desenvolvimento 
da criança, ele pode descaracterizar tanto o trabalho escolar quanto o jogo. 
Nada impede que o professor realize atividades lúdicas na sala de aula e, 
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mesmo que essas atividades contemplem conhecimentos de outras áreas, o 
que importa é que as especificidades do jogo e da brincadeira sejam 
garantidas. 

 

Também é papel do educador refletir sobre sua prática e o planejamento de 

suas ações. O brincar não é apenas divertimento ou brincadeira, mas também um 

recurso pedagógico que possibilita e amplia a capacidade de aprendizagem das 

crianças. 

Segundo Lima (2008, p.28), “quando a criança brinca, ela desenvolve várias 

competências, entre outras, o pensamento, a vontade, a memória, a concentração, a 

imaginação, a personalidade, que a preparam para a realização de atividades 

produtivas e para o mundo do trabalho”. 

A atividade lúdica tem um papel fundamental na educação infantil, tanto no 

desenvolvimento emocional, quanto no desenvolvimento cognitivo, pois envolve 

estratégias e ações pautadas no respeito, solidariedade e valores. Destarte, através 

da brincadeira é possível à criança desenvolver diversas competências, que serão 

válidas por toda a vida. 
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SEÇÃO III 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 

 A análise dos dados da pesquisa foi efetivada após a coleta dos dados 

através de questionário aplicado às professoras de uma escola municipal de 

educação infantil localizada na cidade de Porto Velho/RO. Para ilustrar esta 

pesquisa utilizamos a fotografia do corredor da escola, visto que é esse o espaço 

que as crianças brincam e se divertem. A escolha dessa escola ocorreu por atender 

às necessidades da pesquisa, visto que é uma escola que atende apenas à 

Educação Infantil, segmento escolhido pela pesquisadora para desenvolver a 

pesquisa.  

 
 

Figura 2  
Corredor da Escola 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2017 – A imagem acima mostra o corredor da escola; lugar onde as crianças 
brincam e se divertem. 
 

O questionário foi estruturado com oito perguntas abertas que foram 

analisadas uma a uma; sendo que participaram como respondentes do questionário 

cinco professoras da referida escola, que serão identificadas pelas letras A, B, C, D, 
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e E. As respostas foram analisadas, levando-se em conta frases que identificassem 

respostas iguais, parecidas ou respostas diferentes, isto é, para respostas iguais ou 

parecidas foi feita uma análise; assim como para respostas diferentes.  

Vale destacar que as respostas foram analisadas à luz do referencial teórico 

levantado nesta pesquisa e da observação realizada em sala de aula.  

 

 

3.1 SOBRE OS QUESTIONÁRIOS 

 

 Para além das observações, os dados que construíram esta monografia foram 

adquiridos através das respostas obtidas nos questionários aplicados durante a 

pesquisa de campo. Das sete professoras que prestam serviço na escola 

pesquisada, cinco responderam ao questionário; duas não responderam, pois uma 

adoeceu a outra não devolveu o questionário. Assim, o universo da pesquisa está 

composto por cinco respondentes.  

Para a apresentação e discussão dos dados, as professoras estão 

identificadas através de letras do alfabeto: A, B, C, D, E, sendo que tal denominação 

se deu em virtude de manter o sigilo quanto à identidade das mesmas. 

Quanto à interpretação das respostas semelhantes foi feita uma análise, 

assim como para as respostas diferentes. Assim, as respostas semelhantes foram 

elencadas a partir de temas relacionados às questões do questionário, que tivessem 

o mesmo sentido, significado ou sinonímia, sendo que as respostas também foram 

analisadas à luz do referencial teórico constante neste texto monográfico. 

 

Figura 3 

Atividades Lúdicas e Planejamento 

1- Quais atividades lúdicas estão inseridas no planejamento de suas atividades? 

A Brinquedos cantados, cantigas de roda; 

B Jogos, músicas, dança, brincadeiras; 

C Atividades recreativas e jogos pedagógicos; 

D Músicas infantis educativas, jogos pedagógicos, brincadeiras; 

E Bingos: de letras iniciais, nomes de figuras, figuras e palavras; números e quantidades; 

montagem de peças. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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 De acordo com as respostas (Figura 3), as professoras utilizam a música 

como o momento da brincadeira, visto que foi a resposta que apareceu mais vezes, 

jogos pedagógicos, e brincadeiras, que não foram especificadas, isto é, as 

professoras não citaram as brincadeiras que são oferecidas às crianças.  

Para Abramowicz e Wajskop (1995), a brincadeira é um espaço educativo 

fundamental na infância; isto é, o professor precisa usar os jogos e brincadeiras 

como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do seu trabalho, que o 

auxiliará na aprendizagem das crianças. O momento da brincadeira deve acontecer 

na vida das crianças para que as mesmas possam aprender a se relacionar, a 

compartilhar, a compreender o mundo que a cerca, e a construir com as atividades 

das quais participa, o seu aprendizado. 

 

 

Figura 4 

Visão sobre o Lúdico 

2 - O que você entende por lúdico? 

A Relativo ao jogo, brinquedo, diversão; 

B São atividades práticas que envolvem o aluno de forma que ele compreenda os conteúdos e 

possa desenvolver o aprendizado; 

C São atividades que envolvem o educando de forma prazerosa em seu processo de ensino-

aprendizagem; 

D Aprender brincando descreve bem o lúdico; 

E Forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos através de jogos, músicas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

De acordo com as respostas dadas (Figura 4), as professoras compreendem 

o lúdico como sendo relativo ao jogo, à brincadeira, um momento que se dá de 

forma prazerosa; quando o aluno aprende brincando. Siqueira e Souza (2010) dizem 

que os jogos e as brincadeiras são mecanismos de aprendizado cognitivo e social, 

se caracterizando como um momento de descoberta da realidade por parte das 

crianças de maneira espontânea e expressiva. Isto é, os jogos e as brincadeiras se 

constituem num momento de interação, compartilhamento e de cognição.  

Toda criança tem direito a brincar, a aprender brincando, a construir seu 

conhecimento a partir das brincadeiras das quais participa; e a escola deve ser esse 

instrumento, capaz de tornar a realidade das crianças, mostrando às mesmas o 
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quanto são importantes, e o quanto será importante nas suas vidas vivenciar esse 

momento único que a infância.  

 

Figura 5 
 

Atividades Lúdicas que as crianças gostam 

3 - Quais atividades lúdicas que as crianças mais gostam? 

A Brincadeiras de rodas; amarelinhas, jogos, cantigas de roda; 

B Sempre se interessam por atividades que diferenciem; quando é possível procuro trazer 

algum jogo e atividades ao ar livre; 

C Demonstram gostarem de todas desenvolvidas; 

D Músicas e jogos; 

E Músicas, jogos, brincadeiras dirigidas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.  

 

 De acordo com as respostas (Figura 5), as crianças gostam de todos os tipos 

de brincadeiras que as professoras oferecem; e segundo suas respostas as mesmas 

oferecem brincadeiras que não envolvem material concreto, ou seja, percebe-se que 

as professoras lançam mão de brincadeiras que não envolvam gastos, que são as 

brincadeiras de roda, a música, atividades ao ar livre. 

Segundo Faria (1998), uma pedagogia da Educação Infantil que garanta o 

direito à infância e consequentemente o direito a melhores condições de vida para 

todas as crianças deve necessariamente partir da nossa diversidade cultural, e, 

portanto, a organização do espaço precisa ser versátil e flexível. 

  Sejam creches, pré-escolas, parques infantis, etc., em todas as diferentes 

instituições de Educação Infantil, faz-se necessário disponibilizar aos professores, os 

materiais necessários ao atendimento das crianças, para que o momento da 

brincadeira seja vivenciado de forma completa para que o brincar seja um momento 

prazeroso, no qual a criança possa compartilhar aprendizados, vivenciar novas 

experiências, sendo ela mesma, e que a brincadeira seja significativa para o seu 

desenvolvimento.    

 

Figura 6 
 

Curso de Formação Continuada 

4 - Você fez algum curso de formação continuada na área da educação infantil? 

A Sim, a Prefeitura sempre oferece esse tipo de formação; 

B Sim, durante o período acadêmico sempre haviam cursos disponíveis; 
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C Não, mas tenho outros cursos na área de Educação Infantil; 

D Não. 

E Sim. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

As respostas dadas (Figura 6) evidenciam que quase todas as professoras 

possuem curso de formação continuada na área da Educação Infantil, que fazem 

parte das políticas públicas adotadas pelo governo. Isso contribui para que as ações 

desenvolvidas com as crianças sejam conduzidas por pessoas que além do 

conhecimento, gostem daquilo que fazem. Nesse sentido, Segundo Silva (2011) a 

educação desempenha papel transformador para a vida do homem e da sociedade 

onde o mesmo interage e intervém.  

Dentre as etapas do processo educativo, destaca-se a Educação Infantil (EI), 

nível de ensino, em que se inicia a relação da criança com o saber formal, espaço 

privilegiado, para o desenvolvimento infantil na sua totalidade. Certo, que lidar com 

criança não é uma tarefa fácil, porém, é preciso que o profissional se identifique com 

o trabalho que irá desenvolver. É preciso ter consciência que o seu trabalho irá 

influenciar no aprendizado da criança para o resto de sua vida. Para Nóvoa (1992) a 

formação não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimento ou de 

técnicas, mas assim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre práticas e 

de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. A formação vai e vem, 

avança e recua, construindo-se num processo de relações ao saber e ao 

conhecimento. 

Assim, cabe ao professor buscar a formação necessária ao seu desempenho 

profissional; assim como cabe ao governo disponibilizar essa formação, para que o 

trabalho do professor seja desenvolvido com mais qualidade, onde a educação seja 

a alavanca do progresso, e onde o lúdico seja um instrumento transformador.    

 

Figura 7 

 

Dificuldades na proposta de Atividades Lúdicas 

 5- Quais são as principais dificuldades que você encontra quando propõe atividades lúdicas em 

seu planejamento? 

A A falta de material adequado; 

B Falta de material, muitos dos materiais o próprio professor precisa comprar ou confeccionar; 
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C A estrutura do espaço físico e falta de material; 

D Disponibilidade de material para confecção; poucos jogos pedagógicos; 

E A principal é o material insuficiente e indisponível na escola. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

  

Pelas respostas dadas (Figura 7), todas as professoras sentem a falta de 

material que possa auxiliá-las no desenvolvimento de seu trabalho; com escassez 

de material não tem como desenvolver um trabalho a contento; porém, conforme 

respostas dadas anteriormente, as professoras lançam mão de brincadeiras e jogos 

que não envolvam o gasto de material, como música, jogos, brincadeiras 

recreativas. Nesse sentido.  

Para Ceccim e Palombini (2009), a mágica das crianças no brinquedo é que 

elas não só imitam; elas se tornam aquilo com que jogam, entram em zonas de 

vizinhança entre o que são e o que simulam nas brincadeiras.  

Isto posto, as professoras estão corretas, pois o que importa é que as 

mesmas se apropriam daquilo que tem para permitir aos seus alunos o direito a 

divertir, a brincar, e, consequentemente, a aprender. Embora os mesmos tenham 

direito, e o governo tenha o dever de prover a escola com o material necessário ao 

desenvolvimento do trabalho.    

 

Figura 8 

 

Contribuição do Lúdico no Processo Ensino-Aprendizagem 

6 - Você acredita que o lúdico contribui no processo ensino-aprendizagem? 

A Esse tipo de atividades propostas ajuda principalmente alunos mais tímidos; 

B Gosto muito de trabalhar com a ludicidade; 

C Sim; 

D Sim, é uma das formas ensino-aprendizagem que me encanta, pois é possível ver que o 

aluno aprende fácil; 

 

E 

Para desenvolverem e participarem ativamente do mundo em que vive, a criança precisa 

brincar, pois brincando a criança desenvolve seu senso de companheirismo, sua auto 

expressão, sua autoestima, sua autonomia.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

Pelas respostas dadas (Figura 8), percebe-se que as professoras têm no 

lúdico uma ferramenta contributiva para o desenvolvimento do seu trabalho. 
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Entendem que o lúdico permite que a criança aprenda brincando e brinque 

aprendendo. Nesse sentido, o RCNEI (1998) aduz que é preciso que o professor 

tenha consciência que na brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo que 

sabem sobre as mais diversas esferas do conhecimento, em uma atividade 

espontânea e imaginativa. Nessa perspectiva, não se deve confundir situações nas 

quais se objetiva determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos 

ou atitudes explícitas como aquelas nas quais os conhecimentos são 

experimentados de uma maneira espontânea e destituídos de objetivos imediatos, 

pelas crianças. 

Assim, se depreende que o lúdico favorece ao trabalho do professor, 

tornando-o muito mais aprazível, assim como, também favorece ao aprendizado das 

crianças, posto que ambos, professor e estudantes, constroem juntos, os 

conhecimentos.   

 

Figura 9 

 

Habilidades Desenvolvidas com o Lúdico 

7 - Em sua opinião, quais são as habilidades que podem ser desenvolvidas ao trabalhar lúdico 

com os alunos? 

A Desenvolve a interação social, senso de companheirismo, a expressão corporal e verbal. 

Sendo essencial no crescimento físico e psíquico da criança; 

B Atenção, dinamismo, respeito, cordialidade e compromisso; 

C Interação, socialização, noções básicas e habilidades motoras; 

D Melhoria da coordenação motora, memória, desenvolvimento da linguagem; 

E Diversas, por exemplo a coordenação motora, a socialização. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

 Diante das respostas dadas (Figura 9), percebe-se que muitas são as 

habilidades elencadas pelas professoras: interação social, senso de 

companheirismo, expressão corporal e verbal, atenção, dinamismo, respeito, 

cordialidade, compromisso, socialização, coordenação motora, desenvolvimento da 

linguagem. Nesse sentido, Bonomo e Rossetti (2010) afirmam que a interação da 

criança com o ambiente é fundamental para a aquisição das habilidades cognitivas e 

o movimento é a base para essa interação. 

O conjunto das aptidões motoras, sociais e cognitivas permite à criança 

explorar o universo de maneira mais organizada. Portanto, é possível perceber que 
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o momento lúdico interfere em vários aspectos que fazem parte do crescimento 

intelectual da criança; onde a criança cria e recria o seu conhecimento; onde o 

ambiente seja propício ao seu aprendizado; onde seja permitido à criança crescer 

cercada de compreensão, e onde possa ser dado o devido valor às suas 

experiências e vivências.   

 

Figura 10 

 

Importância de Trabalhar o Lúdico 

8 – Qual a importância de trabalhar o lúdico?  

A O lúdico é tão importante para o desenvolvimento da criança, que merece atenção por parte 

de todos os educadores. Deve-se estimular, sugerir sem se impor seu modo de agir, para que 

a criança aprenda descobrindo e compreendendo, e não por simples imitação; 

B É importante pois cria capacidade de o aluno perceber que o mundo em que vive é cheio de 

possibilidades; 

C De desenvolver as habilidades da questão anterior; 

D O lúdico é importante principalmente na educação infantil, pois com ele desenvolve a 

linguagem da criança, coordenação e memória; 

E A importância de trabalhar o lúdico com os alunos é aprender brincando. Aprender nos 

diversos aspectos da vida escolar. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

 A partir das respostas dadas (Figura 10), percebemos que todas as 

professoras compreendem a dimensão de trabalhar com o lúdico. Defendem que 

todos os educadores da educação Infantil precisam estimular a capacidade que a 

criança tem de interagir durante as brincadeiras; destacam que a ludicidade é 

importante para o desenvolvimento da linguagem, da coordenação motora e da 

memória; entendem, ainda, que os jogos e brincadeiras na escola influenciam nos 

diversos aspectos da vida escolar criança.  

Nesse sentido, Para Brock (2011), as crianças precisam tanto do livre fluxo, 

das brincadeiras de iniciativa própria quanto dos desafios das intervenções dos 

adultos. Isto é, o envolvimento adequado da criança com as brincadeiras, com o 

momento lúdico, pode expandir seu modo de brincar, fazendo-a travar diálogos por 

meio de perguntas de sondagem e refletir sobre o seu próprio aprendizado através 

do brincar. Tal processo desenvolve a compreensão de adultos e crianças, formando 

novos entendimentos. 
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3.2 SOBRE A OBSERVAÇÃO 

 

Durante o processo de pesquisa no segundo semestre de 2017, a observação 

se deu em sala de aula, durante o período de cinco dias, do dia 10 ao dia 15 de 

outubro, sendo feita apenas com uma professora da sala de Pré-Escolar II.  

Nas observações percebemos que a professora mantém boa relação com 

seus alunos; a sala está composta por 20 alunos, que frequentam regularmente as 

aulas. A referida professora está com as crianças há um mês, e na verdade as 

crianças estavam sem professor há mais de cinco meses.  

Com a observação percebemos que todos os dias a professora promove a 

hora do abraço, que se dá entre ela e as crianças. Segundo relato da própria 

professora, algumas crianças eram violentas, e gostavam de brincadeiras de bater, 

então foi estabelecida pela professora, a hora do abraço, quando ela abraça cada 

uma das crianças. Segundo a professora, depois de conversar com elas, e de 

estabelecer a hora do abraço, o relacionamento entre as crianças melhorou muito, e 

quando a professora esquece os alunos cobram.  

Ainda durante a observação, percebemos que a professora aplica atividades 

lúdicas em sala de aula; no primeiro dia ela fez uma atividade em que as crianças 

teriam que desenhar e pintar os cômodos de suas casas; as crianças foram bem 

criativas, a professora fez o próprio desenho no quadro como exemplo. Percebemos 

que uma das crianças copiou o desenho da professora; neste dia ela também cantou 

uma música com eles. 

 A professora pediu para que eu observasse os alunos, enquanto ela colava 

no caderno das crianças as atividades para casa; assim, pediu para que eu desse 

um jogo de montar para os meninos e um jogo de alfabeto para as meninas, e 

depois invertesse a brincadeira. Percebemos, nessa atividade, que as meninas 

montaram caminhão, uma fez uma escada, outra fez um castelo; já os meninos, 

fizeram carro, prédio e armas.  

Durante a atividade do jogo do alfabeto, percebemos que a maioria das 

meninas, conseguiu formar as palavras, já os meninos ficaram mais dispersos, mas 

ainda assim alguns conseguiram fazer. Nesse jogo, as crianças teriam que formar 

palavras, que haviam aprendido nesse dia, sendo que as palavras estavam no 

quadro: pato, ioiô, entre outras. Vale destacar que essas são ações preconizadas 
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pelo Base Comum Nacional, no sentido de trabalhar o desenvolvimento da 

linguagem nas crianças. 

A professora propôs em sala uma atividade com tinta guache, então me pediu 

para que a ajudasse; era uma atividade que estava colada no caderno, das cores 

primárias e secundárias. Nesse dia ela trabalhou também o bloco de cores com as 

crianças, quando cada uma delas recebeu uma peça, e as crianças teriam que dizer 

a cor e a forma da peça, sendo que a grande maioria das crianças acertou as cores 

e as formas. Porém, algumas crianças chamaram o círculo de bola.  

Outra atividade que ela propôs às crianças foi a escrita do nome deles, 

usando a ficha com os seus nomes, mas alguns tiveram muita dificuldade com essa 

atividade, mesmo observando a ficha.   

 

Figura 11 
Parque da escola 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2017. Imagem ilustrativa do parque da escola. Lugar onde as crianças vão 
para brincar. 
 

A escola possui alguns materiais pedagógicos como: jogo da textura, 

boliches, quebra cabeças, fantoches, blocos de montar, blocos lógicos. Há na 

escola, também, uma sala de vídeo, que é uma sala para onde as crianças vão uma 

vez na semana, e a professora procura trazer vídeos educativos para as crianças ou 

até mesmo algum vídeo de desenho. Nesses momentos observamos que elas ficam 

atentas e não tem muitas dispersões. Há também na escola um parquinho que 
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possui escorregador, balanço, uma casinha, gangorra, é um espaço amplo. No dia 

das atividades no parquinho as crianças podem trazer um brinquedo de casa.  

O recreio é o momento em que as crianças fazem atividade livre, depois do 

lanche, elas brincam de correr, se jogam no chão, brincam de pega-pega, 

extravasam suas energias, em um pequeno espaço que a escola possui. Durante as 

observações percebemos que as crianças participam ativamente das brincadeiras e 

dos jogos que a professora propõe, sendo atividades que colaboram para o 

processo de inserção das crianças no mundo escolar; em que a criança terá que 

conviver durante toda a sua trajetória na infância. É dali, daquele espaço, que a 

mesma levará todo o conhecimento adquirido nesse espaço de tempo, para o resto 

de sua vida. Para Negrine (1994), as contribuições das atividades lúdicas no 

desenvolvimento integral indicam que elas contribuem poderosamente no 

desenvolvimento global da criança, que todas as dimensões estão intrinsecamente 

vinculadas: a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade são 

inseparáveis, sendo que a afetividade constitui a energia necessária para a 

progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. 

O envolvimento das crianças umas com as outras desenvolve nelas a 

capacidade de se relacionar, de se desprender das coisas, de interagir, de 

compartilhar e sociabilizar-se. Para Rolim (2008), a brincadeira revela-se como um 

instrumento de extrema relevância para o desenvolvimento da criança. Sendo uma 

atividade normal da fase infantil, merece atenção e envolvimento, pois a infância é 

uma fase que marca a vida do indivíduo e o brincar nunca deve ser deixado de lado, 

mas, pelo contrário, deve ser estimulado, já que é responsável pelo auxílio nas 

evoluções psíquicas. O momento dos jogos e das brincadeiras permite que a criança 

viva sua infância plenamente envolvida num ambiente onde não existem diferenças, 

onde a capacidade de aceitação das diferenças e das limitações do outro não são 

vistas como um problema, pelo contrário, no momento da brincadeira todas as 

crianças são iguais, pois todas elas têm apenas um objetivo: brincar, apenas brincar.  

O processo de aprendizagem e desenvolvimento não tem limites, não escolhe 

raça, cor ou credo; não é privilégio de uns; o aprendizado é inerente a todos, posto 

que a vida é um eterno aprendizado. Desse modo, a brincadeira precisa ser 

organizada de modo a produzir aprendizados significativos, que passem a fazer 

parte da vivência e do mundo das crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As brincadeiras de criança chamaram nossa atenção por sua relevância nos 

procedimentos de aprendizagem. Há necessidade de fomentar o uso das 

brincadeiras no processo educacional, pois o mesmo é muito importante para o 

processo ensino aprendizagem das crianças; a utilização dos recursos lúdicos para 

que a aprendizagem se concretiza de forma mais eficaz. Desde então aprofundamos 

nossas pesquisas sobre o assunto e resolvemos que o mesmo seria objeto deste 

estudo.  

Temos que os conhecimentos adquiridos ao longo desse processo podem 

servir para aprimorarmos o nosso trabalho, tornando-o gratificante, a partir do 

momento em que estivermos desenvolvendo nosso trabalho em ambiente 

educacional. Temos consciência que uma criança que brinca e se diverte na escola 

pode tornar-se um adulto mais receptivo às aprendizagens, tornando-se um cidadão 

aberto a novos conhecimentos e cônscio de seus direitos e deveres.  

 Essa etapa educacional é muito importante na vida do aluno, uma vez que é 

durante esse período que é formada a personalidade da criança, determinando, 

muitas vezes, fatores que influenciarão na sua vida adulta.  Esperamos que nosso 

trabalho possa contribuir com o processo pedagógico escolar. 

Considerando que o jogo, o brinquedo e a brincadeira são instrumentos que 

mediam o processo didático-pedagógico na educação infantil, os mesmos tronam-se 

importantes ferramentas no auxílio do trabalho do professor, e compreendemos que 

as brincadeiras influenciam no desenvolvimento geral criança, e pode influenciar de 

forma positiva na sua aprendizagem, assim como na sua vida. 

É possível, então, dizer que o lúdico é uma ferramenta pedagógica e que os 

professores de educação infantil, principalmente, podem utilizar essa ferramenta 

como técnicas de aprendizagem. Sabendo que as crianças aprendem brincando, a 

ludicidade é um meio de aprender de forma prazerosa. Para tanto, a criança deve 

brincar, se divertir, e a partir da diversão deve aprender, pois a função primeira da 

brincadeira é produzir no brincante uma sensação de prazer, onde o mesmo se sinta 

livre, onde possa extravasar suas energias. Cabe ao professor conduzir a 

brincadeira de maneira, a permitir às crianças que desse momento extraiam o 

conhecimento, a aprendizagem, fazendo com que elas associem o brincar ao 

aprender, de uma forma singela, sem forçar, sem impor, sem transgredir. A história 
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da infância deve ser pintada com novas cores, onde a criança seja vista não como 

um ser dependente, mas que pensa, sente e se movimenta. 

Desta feita, todos os objetivos constantes na pesquisa foram alcançados; 

assim como a pergunta constante da problemática: o lúdico no processo ensino e 

aprendizagem com ação na Educação Infantil pode ser concebido como uma 

ferramenta que pode ser utilizada por professores da Educação Infantil, no sentido 

de auxiliar no desenvolvimento da criança? Esta pergunta também foi respondida, 

visto que as professoras que responderam aos questionamentos compreendem que 

o processo lúdico funciona como ferramenta de aprendizagem. 

Nossa sugestão para os professores de Educação Infantil é que os mesmos 

levem em conta não apenas a brincadeira pela brincadeira, mas compreendendo 

que as brincadeiras e jogos fazem parte do universo infantil, assim, todos os 

envolvidos com Educação Infantil deverão participar concretamente para o alcance 

da aprendizagem pela criança, pois as brincadeiras, na verdade são a base da 

aprendizagem. Brincadeiras como: amarelinha, boliche, cantigas de roda, fantoches, 

adedanha, parlendas, jogos de uma forma geral, assim como a utilização de jogos 

didáticos são algumas sugestões que deixamos para os professores da Educação 

Infantil. É claro que tudo tem que estar ligado à aprendizagem e aos objetivos 

traçados pelo planejamento escolar.  

Assim, esperamos que nosso estudo seja objeto de contribuição para 

educadores que trabalham com Educação Infantil, bem como personagem no 

aprimoramento de nosso trabalho ao longo de nossa vida profissional.   
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ANEXOS 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

PESQUISA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
ACADÊMICA: ROSEANE PORDEUS BARBOZA 

 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
DE UMA ESCOLA MUNICIPAL 

___________________________________________________________________ 
 

Questionário 

1-Quais atividades lúdicas estão inseridas no planejamento de suas atividades? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2-O que você entende por lúdico?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3-Quais atividades lúdicas que as crianças mais gostam? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4-Você fez algum curso de formação continuada na área da educação infantil? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5- Quais são as principais dificuldades você encontra quando propõe atividades 

lúdicas em seu planejamento? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

6- Você acredita que o lúdico contribui no processo ensino-aprendizagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7. Na sua opinião quais são as habilidades que podem ser desenvolvidas ao 

trabalhar lúdico com os alunos? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. Qual a importância de trabalhar o lúdico com os alunos? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

        OBRIGADA! 
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