
1 

 

                                              

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA 

       

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 
A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

FERNANDA FERREIRA LACERDA 
 
Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção de título de Especialista em Psicopedagogia 

tendo sido aprovado pela Banca Examinadora composta pelos professores: 

 

Banca Examinadora: 

 

 

  

------------------------------------------------------------------ 

Profª  Giselle Bezerra Dutra –FACULDADE PLUS 

  

  

 

 

_______________________________________ 

Profº. Me. Cleison Luis Rabelo 

Coordenador do Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA, 22 DE AGOSTO DE 2020 

 

 



2 

 

 

 

LACERDA, Fernanda.  A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

 
 

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 
 

Fernanda Ferreira Lacerda¹ 

Giselle Bezerra Dutra² 
 

 

RESUMO 

 

 
O artigo visa analisar a importância do lúdico para o desenvolvimento infantil. Tem 

como objetivo reconhecer a importância das atividades lúdicas para o 

desenvolvimento integral da criança incluindo as relações sociais, construção de 

novos conhecimentos e aspectos motores. Por conseguinte, para a realização deste 

trabalho, foi utilizada a pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, para a 

fundamentação do estudo foi realizado a reflexão de leituras de livros, artigos e 

sites. Os principais autores que nortearam a pesquisa foram: Tizuko M.Kishimoto 

(2011), L. S. Vygotski (1984), Jean Piaget (1958) e Wallon (1989). Para fazer o 

paralelo entre teoria e prática utilizei o método de análise de entrevistas. Desse 

modo, foi possível perceber o quão rico se torna o cotidiano escolar quando 

proporcionam momentos para impulsionar e estimular o desenvolvimento infantil 

através de atividades lúdicas. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil, lúdico, relações sociais. 

 

ABSTRACT 
 

 

The article aims to analyze the importance of playfulness for child development. It 

aims to recognize the importance of playful activities for the integral development of 

the child including social relationships, construction of new knowledge and motor 

aspects. Therefore, for the accomplishment of this work, a bibliographic research of 
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qualitative character was used, for the foundation of the study the reflection of 

readings of books, articles and websites was carried out. The main authors who 

guided the research were: Tizuko M. Kishimoto (2011), L. S. Vygotski (1984), Jean 

Piaget (1958) and Wallon (1989). To make the parallel between theory and practice I 

used the interview analysis method. In this way, it was possible to perceive how rich 

the school routine becomes when they provide moments to boost and stimulate child 

development through playful activities. 

 

Keywords: Child development, play, social relations. 
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INTRODUÇÃO 

                    

Durante o desenvolvimento infantil é possível perceber mudanças e 

percepções significativas na vida da criança. As instituições de ensino devem 

participar efetivamente nesse processo, buscando estimular o individuo a criar 

hipóteses e estimular novas descobertas. Por isso o lúdico se faz necessário nesse 

ambiente propicio a aprendizagem.   

 

Este trabalho discorre sobre a importância do lúdico durante o 

desenvolvimento infantil e de que maneira essas atividades podem ser utilizados 

como instrumento para momentos significativos para mundo infantil. Brincando a 

criança se descobre e desvenda o mundo.  
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Inserir o lúdico na rotina das crianças parece uma tarefa fácil na educação 

infantil, entretanto durante o fundamental I essa prática vai se perdendo. Pois atrelar 

conteúdos pedagógicos com momentos prazerosos para o aluno não é uma tarefa 

fácil. Então, como e para quê desenvolver brincadeiras com meus alunos? Qual a 

importâncias desses momentos? De que formas os jogos auxiliam na esfera 

cognitiva e emocional da criança? Qual o papel da brincadeira dentro do universo 

infantil e para o âmbito de observação do professor? Como conciliar momentos de 

aprender com atividades lúdicas? 

 

A criança se interessa pelo novo, pelo dinâmico, coloca-los em situações 

de descobertas é rico para o seu desenvolvimento e para a sua aprendizagem, pois 

estimula o seu próprio entendimento. O jogo, a brincadeira e o brinquedo 

desenvolvem capacidades importantes como, imaginação, atenção, memória, 

criatividade e proporcionam o desenvolvimento integral do individuo, pois trabalham 

aspectos afetivos, cognitivos, inteligência e motricidade. 

 

Este trabalho tem como objetivo revelar o quão a ludicidade é importante 

durante o processo de desenvolvimento infantil, ressaltando as descobertas da 

criança desde o inicio da vida até os sete anos de idade. Com isso, será explorado o 

papel da interação social e do meio, para o desenvolvimento. O primeiro contato da 

criança com o meio externo é através da família, posteriormente essa comunicação 

se estende ao âmbito escolar. 

 

A escola tem como responsabilidade formar pessoas capazes de se 

tornarem cidadãos críticos e capacitados a exercer essa cidadania. Para isso é 

possível que ele consiga entender o seu papel social, elaborar ideias e constituir ato 

de criticidade.  

 

A Partir de pesquisas bibliográficas de autores nomeados na área do 

campo pesquisado, cito os principais utilizados: Jean Piaget, Lev Vygotski e Henri 

Wallon, foram realizados fichamentos de livros, artigos acadêmicos, e quaisquer 

outros recursos que poderia enriquecer o conteúdo deste trabalho. Como forma de 

relacionar a teoria com a prática foi realizada entrevistas com professoras da rede 
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pública e da rede privada no município de Fortaleza para analisar acerca das 

intervenções pedagógicas durante o desenvolvimento infantil e de que maneira é 

possível contribuir nessa questão com atividades lúdicas. 

 

1. DESENVOLVIMENTO INFANTIL SEGUNDO PIAGET, VYGOTSKI E WALLON. 

UMA VISÃO INTERACIONISTA 

 

Irei discorrer sobre o desenvolvimento infantil, de acordo com a 

concepção interacionista dos autores: Sir Jean William Fritz Piaget, Lev Semenovitch 

Vygotsky e Henri Paul Hyacinthe Wallon. As explanações serão acerca do 

desenvolvimento integral da criança, incluindo aspectos motor, cognitivos e 

emocional. No entanto, a ênfase principal será para o progresso cognitivo. 

 

O desenvolvimento da criança segundo Piaget é um processo continuo, 

onde de acordo com a idade ela estará apta para aprimorar suas capacidades. Ele 

dividiu esse processo em estágios, onde em cada um a criança opera de um novo 

modo. O primeiro estágio é chamado de sensório-motor que se inicia no nascimento 

da criança até os 02 (dois) anos de idade. Nessa fase o bebê possui a inteligência 

motora, isso se reflete em suas ações e instintos em resposta ao meio, esse reflexo 

é imediato, sem representação e pensamento. 

 
Acontece que, se os mecanismos reflexos não engendram, assim, imitação 
alguma, o seu funcionamento implica, entretanto, certos processos que 
tornarão possível a imitação no decurso das fases seguintes. Na medida em 
que o reflexo conduz a repetições, as quais perduram além da excitação 
inicial (cf. a sucção em seco etc.), é porque se exerce por assimilação 
funcional, e esse exercício, sem constituir ainda uma aquisição em função 
da experiência exterior, torná-la-á possível com os primeiros 
condicionamentos. (PIAGET, 1971, p.11) 

 

Nesse período a criança apresenta também a aquisição da linguagem. 

Essa oralidade no início se apresenta de forma muito egocêntrica, gerando assim, 

um monólogo. Piaget se refere a fala inicial como algo que antecede o ato, uma 

espécie de narrativa, que por sua vez, poderia não existir, entende-se que não é 

uma comunicação com o meio e sim um auxílio para a formação de uma estratégia 

motora. 

A linguagem inicial é feita, antes de tudo, de ordens e de expressões de 
desejo. A denominação, como já se verificou pelas introduções 
precedentes, não é a simples atribuição de um nome, mas o enunciado de 
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uma ação possível: a palavra se limita quase a traduzir, nesse nível, a 
organização de esquemas sensório-motores que poderia passar sem ela. 
 (PIAGET, 1896-1980, p. 250) 

 
A fala nesse nível pode ser considerada como o começo do pensamento. 

A criança “materializa” seu pensamento a partir da fala. Para Vygotsky a oralidade 

traz uma mudança no comportamento, pois permite relatos e antecipa ações futuras, 

possibilitando novas hipóteses. O autor acredita que o desenvolvimento infantil está 

diretamente relacionado com a inserção social.  

 
Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o 
ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, 
além de uma nova organização do próprio comportamento. A criação 
dessas formas caracteristicamente humanas de comportamento produz 
mais tarde, o intelecto, e constitui a base do trabalho produtivo a forma 
especificamente humana do uso de instrumentos. (VYGOTSKI, 1991, p. 20) 

 

O próximo período vai ser fundamental para esse trabalho, pois foram as 

idades observadas. A fase do Pensamento Pré-operatório vai de 02 a 07 anos, a 

criança consegue realizar situações a partir da inteligência e do pensamento. Uma 

característica importante nessa etapa é o egocentrismo, no qual o indivíduo não 

consegue se colocar no lugar do outro, ele se vê como figura central. Piaget 

considera essa atitude natural, pois nessa idade elas não entendem que as outras 

pessoas possuem pensamentos diferentes aos seus. Nesse estágio a criança se 

relaciona com o meio a partir de diversas expressões, após os 02 anos há uma 

grande evolução no processo linguístico, pois a criança começa a dar significados, 

fazer assimilações e criar situações, nessa seção o pensamento é organizado 

através da assimilação, acomodação e adaptação. 

 

A criança usa a assimilação para relacionar momentos de sua brincadeira 

com a realidade, esse processo só ocorre na infância. A assimilação é a capacidade 

cognitiva que o indivíduo adquire para classificar acontecimentos e objetos de 

acordo com suas vivências.  

 

De acordo com Piaget (1973): 

 
Assimilação é (...) “uma integração a estruturas prévias que podem 
permanecer invariáveis ou são mais ou menos modificadas por esta própria 
integração, mas sem descontinuidade com o estado precedentes, isto é, 
sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se â nova situação.  
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Essas concepções do pensamento são traduzidas em situações do 

cotidiano, por exemplo, com dois anos a criança não entende o significado do 

desenho, então só faz rabiscos (Estimulo). Com três anos após fazer traços um 

pouco mais definidos que na idade anterior ela atribui nome ao desenho, pois depois 

de pronto existe um significado para ela (Assimilação). Na idade seguinte (04 anos) 

a imaginação começa a surgir e transparecer para o papel (Acomodação). A partir 

de vivências e estímulos diárias o individuo começa a perceber o meio em que vive 

e observar situações. Em seguida ela dar significado as ações e aos objetos, 

posteriormente compreende a importância e as põe em prática.  

 

Isso ocorre igualmente no jogo simbólico, onde a criança cria significados 

aos acontecimentos pertinentes à ela, atribuindo uma nova forma de retomá-los e 

recriá-los. Ela exerce habilidades de criar, representar, utilizando principalmente a 

imaginação e faz de conta. Esse segmento será melhor trabalhando no terceiro 

capitulo deste trabalho, onde irei discorrer sobre a importância do lúdico no 

desenvolvimento infantil.   

 

O raciocínio e a imaginação, da criança dos 02 a 04 anos apresenta 

características do pensamento pré-conceptual, isto é, o predomínio da assimilação é 

irreal, majoritariamente imaginário, surgido da fantasia. A partir dos 04 anos de idade 

surge o pensamento intuitivo, onde a criança começa a tirar conclusões do que vê, 

de acordo com suas percepções. Apesar de “mais real” esses conceitos são 

restritos, pouco flexíveis, pois ela conceitua de acordo com o que ela vivencia ligado 

diretamente a episódios particulares. Assim sendo, o indivíduo começa a direcionar 

suas emoções, desejos e relações, dar vida à seres inanimados (Animismo). Essa 

característica vai desaparecendo aos poucos. Em contrapartida, surge o Realismo, 

na qual ela materializa suas fantasias.  

 

Segundo Vygotski, o homem se desenvolve na interação com outros 

sujeitos, partindo da linguagem. Esse convívio é importante pois gera significados 

(signos) e a partir da internalização dos signos ela atribui nomes aos símbolos. O 

que diferencia o mundo humano do mundo animal é também a rotulação de objetos 
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e seres. “Os elementos, separadamente, são rotulados e, então, conectados numa 

estrutura.de sentença, tornando a fala essencialmente analítica” (Vygotski, 1991. p 

25)  

 

Dessa forma, a criança precisa da relação com o adulto, com a cultura 

para conhecer os signos e símbolos, para assim, atribuir significados aos itens que 

lhe cercam. Em virtude disso, o desenvolvimento é constante e se modifica em um 

processo de elaboração e reelaboração. Para ele VYGOTSKI (1987), é no 

significado da palavra que a fala e o pensamento se unem em um pensamento 

verbal.  

Não vemos simplesmente algo redondo e preto com dois ponteiros; vemos 
um relógio e podemos distinguir um ponteiro do outro. Alguns pacientes 
com lesão cerebral dizem, quando vêem um relógio, que estão vendo 
alguma coisa redonda e branca com duas pequenas tiras de aço, mas são 
incapazes de reconhecê-lo como um relógio; tais pessoas perderam seu 
relacionamento real com os objetos. Essas observações sugerem que toda 
percepção humana consiste em percepções categorizadas ao invés de 
isoladas. (VYGOTSKI, 1991, p. 25) 

 
 Sendo assim, a linguagem é um processo sociocultural e pessoal, na 

qual as experiencias com esse meio possibilita a elaboração do pensamento, 

princípios, opiniões etc. Linguagem e pensamento são indissociáveis, pois a palavra 

possui um significado, os sons sem uma intenção é apenas um ruído. Logo, a 

palavra está ligada a um raciocínio, uma lógica.  

 
A fala da criança é tão importante quanto a ação para atingir um objetivo. As 
crianças não ficam simplesmente falando o que elas estão fazendo; sua fala 
e ação fazem parte de uma mesma função psicológica complexa, dirigida 
para a solução do problema em questão. (VYGOTSKI, 1991. p 21) 

 
Outro autor que contribuiu bastante nos conceitos de desenvolvimento 

infantil foi Henri Wallon, sua teoria é centrada na psicogênese da pessoa. Ele foi o 

precursor a disseminar a importância das emoções das crianças em sala de aula. 

Para ele o desenvolvimento da pessoa é algo progressivo e descontinuo, isto é, 

existe uma “evolução” de uma etapa para a outra, porém isso não significa dizer que 

esses estágios não se misturem em determinados momentos.  

 

O primeiro estágio é o impulsivo-emocional, ocorre no primeiro ano de 

vida e a afetividade predomina nessa fase e orienta sua relação com as pessoas 

que a rodeiam, pois ela ainda é incapaz  de se comunicar de forma mais direta.   
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No estágio sensório-motor e projetista (até os três anos de idade), o 

individuo começa a explorar os ambientes e o seu corpo, pois sua capacidade em se 

movimentar permite experimentar e investigar o mundo. 

 
É pela interação com os objetos e com o seu próprio corpo – em atitudes 
como colocar o dedo nas orelhas, pegar os pés, segurar uma mão com a 
outra – que a criança estabelece relações entre seus movimentos e suas 
sensações e experimenta, sistematicamente, a diferença de sensibilidade 
existente entre o que pertence ao mundo exterior e o que pertence a seu 
próprio corpo. (GALVÃO, 2007, p.51)  

 
Essa percepção de si, insere a criança como um ser que começa a 

compreender sua participação no meio social, e possui características semelhantes 

aos demais. Simultaneamente ocorre o desenvolvimento da linguagem e aquisição 

de símbolos, dessa forma, o predomínio nesse estágio é das relações cognitivas. No 

personalismo, que percorre dos 03 a 06 anos, ocorre a construção da personalidade.  

A criança começa a tomar consciência da sua interação com o meio 

social, retornando assim, para as relações afetivas. Com seis anos chega o estágio 

categorial, no qual a criança tem interesse em conhecer e compreender os 

significados dos objetos. 

 
Por volta dos seis anos, inicia-se o estágio categorial, que, graças à 
consolidação da função simbólica e à diferenciação da personalidade 
realizadas no estágio anterior, traz importantes avanços no plano da 
inteligência. Os progressos intelectuais dirigem o interesse da criança para 
as coisas, para o conhecimento e conquista do mundo exterior, imprimindo 
às suas relações com a meio preponderância do aspecto cognitivo. 
(GALVÃO, 1995) 

 
Chegado ao fim a idade infantil, chega à adolescência e a fase chamada 

de predominância funcional. As modificações hormonais implicam diretamente no 

comportamento do indivíduo, desequilibrando traços da personalidade. Este 

processo traz à tona questões pessoais, morais e existenciais, numa retomada da 

predominância da afetividade. (GALVÃO, 1995) 

 

Wallon acredita que a emoção é orgânica e revela traços da 

personalidade do ser. A expressão dos sentimentos reage diretamente no corpo. 

 
As emoções possuem características específicas que as distinguem de 
outras manifestações da afetividade. São sempre acompanhadas de 
alterações orgânicas, como aceleração dos batimentos cardíacos, 
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mudanças no ritmo da respiração, dificuldades na digestão, secura na boca. 
Além dessas variações no funcionamento neurovegetativo, perceptíveis 
para quem as vive, as emoções provocam alterações na mímica facial, na 
postura, na [pág. 61] forma como são executados os gestos. Acompanham-
se de modificações visíveis do exterior, expressivas, que são responsáveis 
por seu caráter altamente contagioso e por seu poder mobilizador do meio 
humano. (GALVÃO, 1995) 

 
 Nessas visões interacionistas, podemos perceber que o adulto tem 

papel primordial no desenvolvimento da criança, pois estimulam, impulsionam e 

proporcionam experiencias que expandem o pensamento e o movimento infantil. 

Entretanto cada perspectiva conta com variações sobre essa participação do adulto, 

Piaget, por exemplo, valoriza o meio, o mundo, dando pouco destaque a intervenção 

social, onde o ser interage com os objetos e a interação do sujeito com outros 

sujeitos. Para ele, o desenvolvimento é algo biológico, onde os fatores externos 

pouco influenciam na maturação da criança. 

 
O ser humano, desde o seu nascimento, se encontra submerso em um meio 
social que atua sobre ele do mesmo modo que o meio físico. Mais ainda, 
que o meio físico, em certo sentido, a sociedade transforma o indivíduo em 
sua própria estrutura, porque não somente o obriga a conhecer fatos, mas 
lhe fornece um sistema de signos completamente construídos que 
modificam seu pensamento, propõe-lhe valores novos e impõe-lhe uma 
cadeia definida de obrigações. É, portanto, evidente, que a vida social 
transforma a inteligência pelo conteúdo das permutas (valores intelectuais), 
pelas regras impostas ao pensamento - normas coletivas, lógicas ou pré-
lógicas. (PIAGET, 1958, p. 201) 

 

Diferentemente de Vygotski e Wallon, no qual salientam essa influência 

externa como algo essencial para o progresso infantil. Para Wallon essas relações 

são mediadas principalmente pela afetividade. Já para Vygotski esse esquema é 

ocupado pela compreensão dos signos e símbolos. 

 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

A cada descoberta a criança se integra do mundo, que antes lhe era 

alheio. Nesse processo de descobrir o novo as atividades lúdicas surgem como 

impulsionadoras, estimulando a criança a fazer descobertas.   

Através de atividades lúdicas a criança demonstra suas dificuldades e 

angústias, dessa forma é possível trabalhar relações afetivas e cognitivas. Em sala 

de aula ao propor um jogo ou uma brincadeira o professor consegue observar 
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diferentes aspectos, como por exemplo, as emoções e a inteligência, ampliando 

assim as potencialidades de cada aluno. Em sala existem diferentes níveis de 

aprendizado e o professor deve respeitar isso. Muitas vezes com o ensino tradicional 

e apenas leituras de livros o conhecimento não alcança a todos. Por isso é 

importante diversificar os mecanismos para mediar o conhecimento.  

 

Para Orisvaldo, apud KISHIMOTO, 2011, p.93: 

 
A dúvida sobre se o jogo é ou não educativo, se deve ou não ser usado com 
fins didáticos poderia ser solucionada, se o educador tomasse para si o 
papel de organizador do ensino. Isto quer dizer que ele deve ter consciência 
de que o seu trabalho é organizar situações de ensino que possibilitem ao 
aluno tomar consciência do significado do conhecimento a ser adquirido e 
de que para que o apreenda torna-se necessário um conjunto de ações a 
serem executadas com métodos adequados. Dessas ações pode tomar 
parte o uso de algum instrumento, para se atingir o objetivo decorrente da 
negociação pedagógica acontecida no espaço escola. 

 
Nessa perspectiva o jogo principalmente, é um instrumento pedagógico 

que auxilia a intervenção no conhecimento. O aprendizado e o desenvolvimento do 

aluno é o objetivo central de uma boa aula, desse modo é possível unir o 

conhecimento científico ao prazer de descobrir o novo instigando a curiosidade. As 

atividades lúdicas possuem uma vinculação direta com aspectos afetivos, motores, 

cognitivos e sociais.  

 

A criança diferencia-se do adulto, visto que ela pertence ao mundo de 

fantasias, onde faz relação do real com imaginário, assim descobre-se e conhece o 

mundo social.  O ato de brincar é algo espontâneo na criança, aliar os jogos e as 

brincadeiras durante o processo de aprendizagem pode ser subsídios para o 

estimulo do seu desenvolvimento de forma integral do corpo e da mente. 

 

Para Marta, apud KISHIMOTO: 

 
As crianças ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar 
bem;sendo assim, esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos 
quanto emocionais. Estando mais motivadas durante o jogo, ficam também 
mais ativas mentalmente. (2011, p.107) 

 
É sabido que o ambiente escolar auxilia no desenvolvimento cognitivo, 

motor e emocional infantil. A família é o primeiro contato social do bebê e na escola 
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a criança socializa com outros indivíduos, começa a lidar com as diferenças, fazer 

relações afetivas com outrem, nela a sua percepção é estimulada para entender o 

mundo social em diferentes aspectos.  Para Antunes (2004) o processo de 

desenvolvimento infantil ocorre não somente pelas modificações decorrente de cada 

etapa, mas também aliadas aos desafios apontados na escola. 

 
O desenvolvimento da inteligência caminha célebre na educação infantil e 
também nos primeiros anos do ensino fundamental. Além das mudanças 
biológicas que se sucedem, o estimulo inefável de fazer novos amigos e o 
ambiente desafiador da sala de aula vai promovendo alterações marcantes. 
A inteligência sensório-motora salta do período de funções simbólicas - no 
qual a criança já se mostra plenamente capaz de separar e reunir - 
organizações representativas mais amplas e complexas. Outras 
inteligências desabrocham e permitem a assimilação das próprias ações. 
Entre quarto e cinco anos, a criança já revela capacidade de avaliar e 
enumerar o que há de comum e de diferente nos objetos com que tem 
contato no dia a dia e é praticamente “assaltada” por uma onda de 
mapeamentos espaciais e numéricos. Em pouco tempo, com uma rapidez 
que surpreende até mesmo os mestres mais experimentados, o mundo da 
criança, simbolizando por sua escola, passa a ser visto como um lugar em 
que se podem contar coisas. Nessa idade, as crianças querem contar tudo, 
das caretas de um desenho aos gestos diferenciados de uma dança. 
(ANTUNES, 2004, p. 37) 

 
 Nesse ínterim, a experiência no âmbito da escola passa a ser um local 

de exploração, conhecimento, convivência e baseado nas boas experiências, cria 

um vínculo de confiança permitindo a criança se expressar com maior naturalidade. 

O professor é o mediador do conhecimento, tendo o papel de desenvolver situações 

para que o aluno crie hipóteses e o desafie com atividades estimulantes. Para Cória-

Sabini e Lucena (2004, p.8) O lúdico deve proporcionar a participação do aluno e o 

mesmo deve refletir sobre o seu saber.  

 
Um fator a ser enfatizado quando se considera a importância  de boas 
mediações para o desenvolvimento infantil é a função que o brinquedo e as 
brincadeiras podem assumir como efetivo recurso mediacional, do qual o 
educador pode lançar mão em diferentes ocasiões, no exercício de suas 
funções, por meio de uma intervenção educativa reflexiva, conforme têm 
demonstrado estudos tanto ao nível nacional quanto internacional. 
(VECTORE, 2003, s/p)  

 
 O professor deve ter um olhar sensível ao observar as brincadeiras, 

pois as atitudes das crianças estão relacionadas diretamente com o meio em que 

vivem. Outros aspectos devem ser levados em consideração, como, conhecimentos 

prévios dos alunos, o que elas gostam de fazer e o que torna  a atividade mais 
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atraente. Dessa forma, o mediador pode enriquecer momentos a priori livres, mas 

que nos revelam muito acerca da personalidade e/ou atitudes incompreendidas.  

 

Com base nos conceitos vistos, serão feitas analises em entrevistas onde 

as professoras dizem utilizar o lúdico em sala de aula. Com isso, será possível 

perceber o quão valioso são atividades lúdicas em ocasiões de estudos e para 

propiciar momentos de descobertas. 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo trata-se de um Estudo de Caso, método utilizado 

quando o estudo é empírico, seu principal instrumento de estudo são as entrevistas. 

Esse tipo de pesquisa foi utilizado no presente estudo, pois possibilita que o 

investigador possa se aprofundar e conhecer os aspectos de um determinado grupo, 

a pensar e falar de forma livre sobre um determinado tema, objeto e conceito e dá 

permissão ao investigador de analisar o tema abordado de forma crítica e reflexiva, 

já que trabalha com temáticas subjetivas.  

 

O estudo de caso foi utilizado como forma de se verificar como a prática 

de atividades lúdicas auxilia no desenvolvimento infantil e como essas atividades 

são desenvolvidas em sala de aula.  

Os sujeitos da pesquisa foram 02 professoras, uma do Ensino 

Fundamental I e a outra da Educação Infantil. O critério utilizado para entrevista foi 

escolher educadores que atuassem com crianças com idade de 02 a 07 anos, pois 

acredito que são idades que revelam traços marcantes durante o processo de 

desenvolvimento. 

A professora 01 trabalha na educação infantil, com crianças de 02 anos, 

em uma creche da rede pública. Chamaremos a primeira de PR, seguindo a 

sequência onde a primeira letra se refere ao título de professora e a segunda se 

refere à primeira letra de seu nome. A professora 02 trabalha no ensino fundamental 

I, com crianças de 07 anos, em uma grande escola considerada umas das melhores 

da cidade, chamaremos a segunda professora de PC, seguindo a mesma sequência 

lógica para a abreviação dos nomes. 
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3.1 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS/ENTREVISTAS 

QUADRO 1 - O que você entende pelo termo “atividade lúdica”? Escreva com 

suas palavras, baseando-se em seus estudos e prática diária 

 

ENTREVISTADA RESPOSTA 

 

PR 

Entendo que seja uma atividade pedagógica, mas que 

envolve a brincadeira, a imaginação, a criatividade, a 

interação... Dessa forma, o professor utiliza-se dos recursos 

lúdicos para desenvolver aprendizagens e, buscar assim, o 

desenvolvimento da criança.  

PC Aprender brincando. 

Fonte: Elaborado pela autora 

        

Com essas duas respostas, apesar da disparidade em expansão das 

falas, é possível perceber que existe o entendimento sobre o lúdico. A PR destaca a 

ludicidade como instrumento para atividades pedagógicas. A PC de forma breve 

destaca que atividades lúdicas se faz presente a partir de brincadeiras que 

enriquecem o aprendizado da criança. 

          

QUADRO 2 - Como você desenvolve atividades lúdicas com seus alunos? Em 

quais momentos? 

 

ENTRVISTADA RESPOSTAS 

 

PR 

O trabalho pedagógico na creche envolve uma rotina 

estabelecida de acordo com as necessidades das crianças. 

Existe o tempo da alimentação, brincadeiras nas áreas 

externas, de higiene, brincadeiras livres, etc. Bem como 

existe o tempo reservado para a atividade pedagógica 

planejada por mim de acordo com o projeto mensal ou com 
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a necessidade da turma.  Então, uma atividade lúdica pode 

envolver uma contação de histórias, brincadeiras com 

fantoches, fantasias, atividades de pintura com tinta guache, 

etc.  

PC Para fazer atividade lúdica, gosto de modificar o formato da 

sala de aula ou leva-los para outros ambientes, como 

biblioteca, quadra e sala de informática. Tento desenvolver 

as atividades lúdicas no momento de revisão de conteúdo, 

pois acho que eles recebem bem este estimulo e consigo 

com que eles fixem melhor os novos conhecimentos que 

estão adquiridos.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para ambas as professoras, os espaços oferecidos são importantes, pois 

chamam a atenção do aluno, o ambiente deve estar de acordo com a proposta 

sugerida. A PC menciona enfatiza a importância desses momentos para a revisão 

de conteúdo. Para o autor J.P CHAGURI (2006, p.2) “Os jogos ajudam a criar um 

entusiasmo sobre o conteúdo a ser trabalhado a fim de considerar os interesses e as 

motivações dos educandos em expressar-se, agir e interagir nas atividades lúdicas 

realizadas em sala de aula.” 

      

QUADRO 3 - Durante brincadeiras propostas em sala existe alguma 

intencionalidade? 

 

ENTREVISTADA RESPOSTAS 

 

PR 

Depende.  Existe intencionalidade nas atividades 

pedagógicas que planejo de acordo com o projeto ou com a 

necessidade da turma. Porém, acontecem vários outros 

momentos em sala, ou fora dela, em que a brincadeira se 

desenvolve de forma livre. 

 

PC 

Sim, com certeza. Nós como professores temos que saber a 

intencionalidade de cada brincadeira, mesmo que para a 

criança seja simplesmente a brincadeira, nós temos que 



16 

 

 

 

saber o que estamos desenvolvendo com a proposta. 

Fonte: Elaborado pela autora 

        

Nessas atividades o professor observar a conduta das crianças, tendo a 

possibilidade de perceber e entender condutas, traços da personalidade e vivencias 

diárias que por vezes são retratadas.  

 

QUADRO 4 - Descreva uma proposta de brincadeira livre e indique o seu 

objetivo para o momento proposto 

 

ENTREVISTADAS RESPOSTAS 

 

PR 

Organizo a sala de forma que alguns materiais ficam 

acessíveis para a escolha das crianças nos momentos das 

brincadeiras livres. Existe o espaço do faz de conta, que 

tem a casinha e fantasias, por exemplo; espaço para os 

brinquedos variados, espaço para os jogos de encaixar e 

montar, cantinho dos livros, etc. A minha função é 

organizar o local, oferecer opções para as crianças e 

disponibilizar o tempo necessário para que a brincadeira 

aconteça.  

 

PC 

No momento livre, deixo-os livres para brincarem com os 

brinquedos que estão dispostos na sala de aula. Nesse 

momento meus objetivos são para identificar a postura das 

crianças, como respeito, saber perder e ganhar no jogo. 

Fonte: Elaborado pela autora  

              

Apesar das professoras trabalharem com crianças de idades distantes e 

distintas a proposta nesses momentos é a mesma: observar as atitudes voluntárias 

de seus alunos. A PR destaca um ponto importantíssimo, o estimulo a imaginação. 

Esse aspecto é fundamental na educação infantil e se desenvolve durante toda a 

vida, o estimulo durante o desenvolvimento infantil enriquece a criatividade e 

potencializa novas habilidades como, por exemplo, a ampliação do vocabulário e a 

capacidade de produzir ideias criativas. 
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QUADRO 5 - Você propicia momentos para jogos e brincadeiras livres em 

sala? Qual seu posicionamento como educadora quanto a esses momentos 

livres? Esses momentos são significativos? 

 

ENTREVISTADAS RESPOSTAS 

 

PR 

Sim, considero estes momentos muito significativos para o 

desenvolvimento da criança e reservo diariamente um 

tempo para que as brincadeiras livres aconteçam, seja com 

algum brinquedo em sala ou em algum espaço externo, 

como no parquinho, por exemplo. 

 

PC 

Sim, deixo as crianças livres com os brinquedos educativos. 

Acho um momento muito importante, pois o brincar é 

necessário para que as crianças desenvolvam habilidades, 

o cognitivo e a interação. 

Fonte: Elaborado pela autora 

                

O professor deve respeitar e entender o jogo e a brincadeira como algo 

que contribua para a formação integral da criança. Respeitar esses momentos, 

quando a PC permite que os alunos “brinquem” com jogos educativos, na verdade 

ela consente que as crianças joguem sem sua participação. 

  

QUADRO 6 - Qual a importância desse tipo de atividade para o 

desenvolvimento motor e/ou cognitivo de seus alunos? Por quê? 

 

ENTREVISTADAS RESPOSTAS 

PR Para mim é muito claro que as crianças precisam brincar, 

pois assim desenvolvem e exercitam as capacidades 

motoras (coordenação, equilíbrio, o ritmo, etc), cognitivas 

(concentração, linguagem, pensamento abstrato, memória, 

raciocínio) e de relacionamento com o outro (se expressa, 

negocia, se opõe, pede algo, etc).  



18 

 

 

 

PC É importante para o desenvolvimento cognitivo, pois faz com 

que o aluno pense em estratégias, como ele pode ganhar.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O entendimento acerca das vantagens desses momentos é de suma 

importância, pois assim o professor consegue delimitar a intencionalidade de cada 

proposta. 

               

QUADRO 7 - Como os seus alunos respondem a esses estímulos lúdicos? 

 

ENTREVISTADAS RESPOSTAS 

 

PR 

Respondem bem... Para mim, o lúdico e a educação 

infantil são indissociáveis.  

PC Respondem de maneira positiva. Tenho êxito quando 

trabalho envolvendo a ludicidade. 

Fonte: Elaborado pela autora 

              

O professor deve ter embasamento teórico a respeito do desenvolvimento 

infantil, pois sua postura, a forma como fala, a atividade sugerida depende 

diretamente da idade das crianças que ele trabalha. 

 

QUADRO 8 - Como a instituição que você trabalha se posiciona quanto às 

atividades lúdicas? Descreva atitudes que comprovem isso 

 

ENTREVISTADAS RESPOSTAS 

 

PR 

A Proposta Pedagógica da instituição apresenta 

fundamentos no socio interacionismo e construtivismo.  

Dessa forma, as práticas pedagógicas tem como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira, como consta no 

Referencial Curricular para a Educação Infantil e na 

Resolução 05/2009 do Conselho Nacional de Educação.  

 Bom, na instituição que trabalho eles falam muito em aulas 
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PC diferenciadas, mas na realidade não acontece, devido ao 

grande número de conteúdo, e a quantidade de alunos em 

sala e aula.  

Fonte: Elaborado pela autora 

            

Nessa resposta podemos perceber a disparidade de oportunidade em 

trabalhar a ludicidade em sala de aula. Enquanto que a PR é orientada e a 

instituição desenvolve estratégias baseadas em documentos que conduzem sua 

prática dinâmica e lúdica a PC salienta a problema do curriculum escolar, a 

cobrança da ludicidade, mas, no entanto, a escola não proporciona possibilidades 

para que o professor desempenhe esses momentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa bibliográfica é possível perceber a importância da 

presença do jogo e da brincadeira no processo de desenvolvimento, pois a criança 

se expressa de maneira voluntária e criativa. Interage consigo e com o outro. O 

brincar auxilia no desenvolvimento e na aprendizagem da criança, uma vez que 

estimula a percepção e atenção e criatividade. Neste sentido é significante na 

expansão das estruturas cognitivas e psicológicas do aluno. 

 

O ato de brincar é uma forma da criança se comunicar e reproduzir o seu 

cotidiano. Neste sentido a ludicidade deve ser vivida na infância também como um 

instrumento para desenvolver habilidades. Em vista disso para desenvolver o 

indivíduo como todo é importante à introdução de atividades lúdicas no contexto 

escolar, pois as crianças se interessam pelo o novo e torna-se mais dinâmico o 

estimulo a novas descobertas.  

 

O brincar promove a elaboração do conhecimento, uma vez que o 

brinquedo apresenta uma função social. Além de proporcionar a comunicação, a 

expressão e a apreensão da criança sobre si mesma e do mundo ao seu redor.   

 

Conclui-se que o jogo e a brincadeira simultaneamente são necessários a 

criança não somente como momentos de entretenimento e diversão, mas também 
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para maior eficácia nos momentos de estudo, a brincadeira contribui para que a 

criança consiga lidar com suas emoções, aprenda a se expressar além de 

desenvolver a autoestima. 
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