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                                              RESUMO 

 
 
 

Esta monografia foi elaborada com o intuito de investigar as contribuições das atividades 
lúdicas para a criança na educação infantil. O estudo de caso foi realizado em três 
instituições, duas particulares, situadas em bairros de classe média, e outra pública, 
também inserida num bairro de classe-média, busquei, contudo, observar crianças na faixa 
etária de três anos. A pesquisa dividi-se em três capítulos, o primeiro capítulo evidencia a 
mudança de sentimento em relação á infância, tomando por base dois momentos 
históricos, a Idade Média e o Capitalismo. No segundo capítulo trago o real significado de 
atividades lúdicas, enfatizando a sua importância para a vida da criança, sem esquecer de 
englobar a brincadeira, imprescindível para a formação desta.No terceiro e último capitulo 
descrevo minha experiência ao observar as três instituições, o objetivo central, nesse caso, 
é unir teoria e prática. 
 
 
Palavras-chave: Atividades lúdicas; Brincadeira; Educação Infantil; Criança. 
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                                       APRESENTAÇÃO 

 

Venho através desta, expressar os meus sentimentos em relação a este instigante 

tema. Falar sobre as atividades lúdicas me faz repensar sobre suas inúmeras 

contribuições para formação da criança na educação infantil.  

Minha busca principal nesta monografia é chamar a atenção para tais atividades, que 

mesmo com toda a sua importância, se perde dentre os planejamentos pedagógicos. 

Não deixo de salientar a minha insatisfação ao observar que durante toda a minha vida 

acadêmica, no curso de Pedagogia, apenas uma matéria destacou a preocupação 

prática entre as atividades lúdicas e sua utilização na educação infantil. Na verdade, o 

curso de Pedagogia pouco engloba essa questão, e se engloba fala-se de forma rápida 

e sucinta. 

Realizo-me intensamente ao enfatizar este tema, porque sei o quanto as crianças 

necessitam de explorar o ambiente a sua volta, pois parto do pressuposto de que os 

seres humanos são seres em movimento, e que para descobrir o que está ao seu redor 

necessitam de descobrir-se. 

Quando o trabalho exercido é de forma lúdica, tudo se torna mais prazeroso, 

harmônico e agradável aos olhos da criança. 

A educação infantil deve abrir suas portas para o novo, deixando um pouco de lado 

tantos preconceitos arrastados entre séculos e séculos, manifestando o que existe de 

mais bonito na vida, que é o ser lúdico. 
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INTRODUÇÃO  

 

A educação infantil é porta de entrada, caminho novo para a formação de um ser tão 

pequeno e indefeso, que necessita de sensibilidade, amor e atenção, pois é 

exatamente este meio um dos grandes impulsionadores para a constituição do caráter. 

Por ela passam-se vidas, vidas estas que terão intensa responsabilidade perante a 

sociedade, as suas vivências e atuações diante do mundo serão fruto das suas 

concepções adquiridas na infância. 

Nós, pedagogos, temos que ativar nossos cuidados em relação à educação desses 

meninos e meninas, que antes de ser um número ou mais um aluno, é um ser dotado 

de sentimentos e sensibilidades. Um olhar diferenciado é indispensável para a 

obtenção de bons resultados na formação desses pequenos seres, que apesar do 

tamanho são nossas expectativas futuras de um mundo melhor. 

É com isso e por isso que destaco aqui a relevância das atividades lúdicas na 

educação infantil, estas nos fazem repensar uma educação que dê espaço e 

oportunidade para que a criança possa extravasar seus sentidos e sentimentos mais 

íntimos, pois é através da percepção dos seus desejos e vontades que ela expande o 

seu conhecimento de si e do mundo. 

A importância de vivenciar o lúdico está relacionado à sua essência, que é estar 

verdadeiramente entregue e pleno na atividade, se deixando envolver de “corpo e 

alma” nesse processo. Esta inteireza impulsionará a criatividade, o poder imaginativo, e 

a sensação de prazer. Em relação à ludicidade Luckesi destaca:  

 

 ...o que caracteriza uma atividade lúdica é a “plenitude da experiência” que 
ela propicia em quem a pratica. E uma atividade onde o sujeito entrega-se a 
experiência sem restrições, de qualquer tipo, especialmente as mentais, que, 
usualmente, tem por base juízos pré-concebidos sobre as coisas e práticas 
humanas. (1998, p.21). 

 

Ao entregar-se numa atividade que te dê alegria, a criança vivencia momentos de 

extremo abandono de tudo que está à sua volta, detendo-se apenas a “representar” 

aquele mundo novo, o “mundo da criança”. Nesse momento a sua imaginação vai levá-

la onde quiser, buscando satisfazer seus desejos e sonhos mais íntimos, tendo, 
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contudo, o privilégio de se descobrir e vivenciar novas experiências. Pois como já dizia 

Luckesi –  

 

As atividades que têm características de estimular a ludicidade, são aquelas 
que, junto com o prazer e a alegria, nos ajudam a crescer, a tomarmos posse 
de nós mesmos, a amadurecer nossas capacidades, a formar nossa auto-
imagem... (2007, p.17). 
 

Ao brincar ou exercer uma atividade prazerosa a criança transita dentre suas fantasias, 

com uma capacidade esplêndida de criar e recriar situações (dando significado a 

objetos) e buscando, ao mesmo tempo, cumprir suas proposições e objetivos traçados 

antes da realização da atividade. Em relação a isso Leontiev afirma -“Ao brincar a 

criança cria um novo significado ao que brincam.” 

Além disso, a criança necessita de experienciar suas ações, pois é nesse momento 

que ela tem a possibilidade de se desenvolver, visto que, as ações são seus produtos e 

criações. Estas lhe dão base para o enriquecimento de suas vivencias em relação ao 

ambiente em que está inserida, possibilitando uma maior compreensão de “mundo”, ou 

seja, a elevação da capacidade de interagir com o meio a seu redor. 

Não deixarei de expor aqui a minha insatisfação ao observar que, dentre minhas 

experiências de estágio, as atividades lúdicas são, por vezes, ignoradas, vistas apenas 

como “passatempo”. Visto que suas metodologias tradicionais descartam as 

particularidades e exaltam as igualdades de ritmo, de desenvolvimento e aprendizado 

(sendo absolutamente ritualizada, rotineira, repetitiva, e cerceadora dos interesses 

infantis), não permitem enxergar os avanços e possibilidades trazidas por estas 

atividades, que por mais negada que seja, é a chave que faltava para a “abertura de 

caminhos” em busca do desenvolvimento através do prazer. 

A minha tentativa nesta monografia é aprofundar esta discussão sobre a importância 

do lúdico no mundo da criança, e buscar incessantes respostas para uma pergunta: 

Será que as atividades lúdicas, de fato, promovem o desenvolvimento da criança? 

Tenho a imensa certeza de que focando nesse caminho irei me deparar com diversas 

respostas, porém estas serão pontes para o meu foco principal que é evidenciar as 

contribuições advindas pelas atividades lúdicas na educação infantil. 

Meu objetivo geral é identificar se o lúdico interfere no desenvolvimento da criança na 

educação infantil, enquanto que meus objetivos específicos são: reconhecer os 

processos de desenvolvimento advindos das respectivas atividades; Identificar a 
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relação entre as atividades lúdicas, a brincadeira e o desenvolvimento infantil; Perceber 

o fundamento para a utilização das mesmas. 

Para uma maior análise e aprofundamento deste projeto utilizo um leque considerável 

de teóricos, como Luckesi, Kramer, Vigotski, Kishimoto, Machado, Leontiev, dentre 

outros. Estes teóricos me subsidiaram durante a maior parte deste projeto, pondo em 

suas discussões suportes e embasamentos indispensáveis para a fundamentação dos 

meus pensamentos. Tentei, a todo tempo, dialogar com estes e compreender, junto 

aos seus argumentos, a relação entre “As atividades lúdicas e a educação infantil”. 
 Para a obtenção de dados, além de utilizar os respectivos teóricos, me detive à 

observação em campo e realizei fotografias. A pesquisa teve caráter qualitativo e se 

caracterizou enquanto estudo de caso.  

Esta monografia esta constituída de introdução, três capítulos, considerações finais, 

referências e anexo. 

No capítulo I abordo o processo de mudança em relação ao “sentimento de infância” na 

história. Demonstro que ocorre um despertar explícito nessa relação quando atingimos 

a Idade moderna, e o capitalismo, nesse momento os “avanços” requerem um cuidado 

maior com a criança, em termos não só educacionais como também afetivos. No 

segundo capítulo trago o conceito de ludicidade, destacando sua importância e ao 

mesmo tempo chamando a atenção para a diferenciação entre o estado lúdico e a 

ludicidade. Para tanto, evidencio que, para estar verdadeiramente “lúdica” numa 

atividade, a criança deve estar inteira, plena, e entregue “de corpo e alma”. É dando 

continuidade a este pensamento que explicito, neste capítulo, a brincadeira e suas 

contribuições para a formação e desenvolvimento das crianças. No terceiro, e último 

capítulo, relato minha experiência ao observar três instituições, que aqui chamarei de 

escola A (escola particular, localizada no bairro de Jaguaribe, por tanto caracterizada 

como de classe média, nela observei uma turma do grupo três), B(Creche pública, 

inserida no bairro do Canela. Onde, também, observei o grupo três) e C( também 

particular, localizada no bairro do Costa azul, pude observar as mesmas turminhas já 

salientadas). Destacarei as atividades nelas observadas, os espaços físicos e suas 

rotinas, tudo isso será feito com o intuito de verificar se ambas estão de acordo com o 

que está previsto na LDB, e nos referenciais, e ao mesmo tempo, analisar se as 

atividades propostas estão favorecendo o lúdico ou não. 
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Nas considerações finais explicito algumas respostas para tantas indagações e dúvidas 

ocorridas no decorrer deste projeto. Lá, veremos como esse processo foi crucial para 

sua elaboração e desenvolvimento. Salientarei uma síntese do que aprendi sobre a 

importância das atividades lúdicas nas vivências da educação infantil, rememorando os 

capítulos que escrevi de forma sucinta, crítica e reflexiva. Nos anexos encontram-se as 

fotos das escolas A e C. 

A escolha dessa temática está atrelada ao fato de acreditar que as atividades lúdicas 

são o melhor caminho para um ensino mais dinâmico e prazeroso, junto a elas o 

aprendizado renasce com um novo vigor, tornando a educação infantil mais agradável, 

plena e completa. 
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CAPÍTULO 1- Retrospectiva histórica da infância 

 

Com o decorrer “dos tempos” há uma grande mudança sobre o conceito de infância. É 

exatamente esse aspecto que abordarei aqui, neste Capítulo I, voltarei no tempo 

destacando as atitudes, os comportamentos, e principalmente as “responsabilidades” 

das crianças nas suas devidas épocas. Sem deixar de evidenciar o momento em que 

se toma consciência de que a criança é um ser dotado de sensibilidades, esta não é 

puramente uma “folha em branco”, suas potencialidades existem, e lhe dão base para o 

seu desenvolvimento. 

Esse percurso no tempo é indispensável para que possamos compreender qual é o 

papel da criança em determinados momentos históricos, buscando analisar se as 

atividades lúdicas estavam ou não presentes em cada um desses momentos. 

Proponho-me em fazer uma ponte entre as atividades lúdicas, a infância na história, e o 

momento de mudança em relação ao tratamento dado a criança, ocorrendo o despertar 

quanto às suas possibilidades de desenvolvimento. 

 

  1.1-Visão da infância ao longo da história 

                                                           

“O conceito de infância foi determinado historicamente pela 
modificação das formas de organização.” (Kramer) 

 

Durante a Idade Média a distinção entre o mundo do adulto e da criança era mínima, 

não havendo espaço para a criança manifestar seus desejos e vontades. Desde cedo, 

aos sete anos, o menino era entregue ao homem para ser educado, aprendia a montar 

cavalos, a usar e atirar o arco e a flecha utilizando táticas de guerra. As meninas, 

porém eram cuidadas e instruídas pela mãe. De acordo com Áries, ambas vestiam 

roupas iguais aos dos adultos, sendo tratadas como tal. 

Na vida cotidiana as crianças frequentavam os mesmos ambientes que os adultos, seja 

em reuniões de trabalhos, e até mesmo participando dos mesmos jogos e brincadeiras 

que estes. 

Ainda na Idade Média (sociedade feudal), as crianças, filhos dos servos, trabalhavam 

como adultos com o papel de produzir, sendo consideradas com um adulto em 

miniatura. Choquei-me, quando dentre minhas pesquisas, deparei-me com a “frieza” 

dos adultos dessa época, que encaravam com “naturalidade” a morte de seus filhos, 
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isto não era motivo de desespero, sendo encarado como “mecanismo” normal da 

natureza. 

Já na sociedade indígena, a criança (durante os seus dois primeiros anos) vivia sob os 

cuidados da mãe ou da avó, descansando sobre uma faixa de algodão amarrada nas 

costas da mãe, é nessa posição que ela é alimentada e acompanha sua mãe em todos 

os lugares. Sobre a vida nas tribos Kishimoto afirmou: “A vida da criança transcorre 

sem violência. Não há gritos nem brigas. Por isso, elas são mais confiantes, corteses e 

serviçais. A vida em grupo estimula a cooperação e a solidariedade.” (1993, p.63). 

A brincadeira, para as crianças indígenas, estava relacionada com a preparação para a 

vida adulta. Logo cedo, aos dois ou três anos, os meninos utilizavam o arco e flecha 

para iniciar seus treinamentos com galinhas e cachorros, porém a diversão deles com 

esse tipo de atividade era imitar aos adultos. Depois eles se aperfeiçoam e recebem 

instrumentos próprios para atingirem passarinhos e borboletas, e com os dez anos 

acompanham seus pais à caça e pesca. Enquanto as meninas, desde pequenas, 

acordam cedo pra acompanhar suas mães ao trabalho, com o objetivo de ajudar a 

colher legumes. Com uns quatro anos elas passam a auxiliar nos serviços domésticos, 

ralando mandioca, preparando a farinha e etc. Contudo, esses meninos e meninas têm 

suas brincadeiras e atividades lúdicas direcionadas para aprender a viver e conviver na 

tribo, suas aprendizagens e desenvolvimentos são fruto das execuções de atividades 

cooperativas. Com isso elas aprendem, desde cedo, a exercer sua cultura de forma 

integral. 

Os Astecas, no século XVI, eram atentos e bastante rigorosos com a educação das 

crianças, sendo uma educação altamente severa. Soustelle afirmou “... chovem os 

castigos sobre as crianças preguiçosas, que os pais arranham com espinhos de agave, 

ou que obrigam a respirar o acre vapor de um lume onde ardem pimentões.” O menino 

aprendia com o pai, até os 13 anos, a carregar água, lenha, apanhar grãos de milhos 

espalhados no chão. Entre sete a catorze anos aprendia a pescar e dirigir canoas, 

enquanto que as meninas, a partir dos sete anos, começavam a fiar algodão, varrer a 

casa, moer o milho e a usar o tear. 

Podemos observar que até este percurso histórico houve um distanciamento quanto ao 

tratamento ideal dado à infância. A criança não tinha o direito de exercer atividades 

direcionadas especificamente a elas, não sendo vistas como um ser capaz de se 

desenvolver. Se em algum período houve uma preocupação com a educação, esta era 
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passada com imposição, não dispondo lugar para que a criança se colocasse como um 

ser vivente, que tem o direito de se expressar, seja corporalmente ou verbalmente. 

Porém não podemos afirmar que esse período não trouxe contribuições para a nova 

noção de sentimento em relação à infância e especificamente à educação infantil. Os 

avanços ocorreram de forma inevitável, visto que, se no início do capitalismo essa 

mudança já era perceptível, com o surgimento da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) houve um progresso ainda maior. Esse momento contribuiu para que houvesse 

uma grande mudança quanto ao “espaço” ocupado pela criança, ela passa a ser 

tratada com maiores cuidados e preocupações. É essa parte da história que iremos nos 

aprofundar logo em seguida.  

 

1.2- O despertar da sociedade quanto às possibilidades de 

desenvolvimento infantil. 

“A história da infância é um pesadelo do qual só 
recentemente começamos a despertar.” 

(deMause, 1974.) 
 

Junto ao capitalismo e a Idade Moderna ocorre uma considerável mudança em relação 

ao conceito de infância. Desperta-se um novo olhar sobre a criança, neste momento 

ela é percebida como um ser em potencial, que deve ser cuidada, respeitada e, acima 

de tudo, amada.Esse fator é claramente perceptível e enfatizado nas pinturas da 

época, nas estatuas, pesquisas, fotos, objetos e nos brinquedos, elaborados 

diretamente para elas. 

Preocupando-se muito mais com a higiene, a saúde física, e a escolarização, a família 

passa a se organizar em torno da criança, percebendo-a de forma afetiva. Contudo, 

essa distinção entre o mundo do adulto e da criança demarcou o surgimento de um 

novo sentimento dado à infância. O tratamento especial e diferenciado foi impulsionado 

pelo reconhecimento de que a criança é capaz de se desenvolver e amadurecer a partir 

de suas vivências. 

As instituições assistencialistas foram criadas com o intuito de abrir portas para aquelas 

mães que necessitavam trabalhar nas fábricas (durante o capitalismo) e, por isso, não 

tinham com quem deixar seus filhos. Os responsáveis por esta criação foram seus 

próprios patrões. Porém estes locais não possuíam nenhum tipo de estrutura 

pedagógica. Sônia Kramer, em seu livro “A política do pré-escolar”, faz um destaque 

quanto ao surgimento da educação compensatória, que é elaborado para as crianças 
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das classes desfavorecidas como meio de “suprir” as necessidades de saúde, 

educação, e nutrição. Se distanciando do padrão estabelecido, estas crianças não 

tinham os mesmo direitos educacionais das crianças de classe dominantes e, contudo, 

eram consideradas deficientes e inferiores. “Faltariam a estas crianças, “privadas 

culturalmente”, determinados atributos, atitudes ou conteúdos que deveriam ser nelas 

incutidos.” (KRAMER, 1984, p.25). E com toda sua “sensibilidade” e talento para 

enxergar o social, afirma: 

 
A idéia de uma infância universal foi divulgada pelas classes dominantes baseada 
no seu modelo padrão de criança, justamente, a partir dos critérios de idade e de 
dependência do adulto, característicos de um tipo específico de papel social por 
ela assumido no interior de suas classes. (KRAMER, 1984, p. 19). 

 

Na verdade, Kramer evidencia, a partir desta frase, que são os interesses hegemônicos 

os grandes responsáveis pela situação, precária, nas quais as crianças de baixa renda 

se encontravam. Seus interesses estavam direcionados apenas, para o seu próprio 

mundo, não se levando em conta as particularidades e as diferenças sociais. Assim 

como Kramer, concordo com a diferenciação em que caminha nossa “temerosa” 

sociedade, de um lado crianças ricas, de outro as que de nada tem acesso, é um erro 

se comparamos as duas classes como iguais, pois negar suas diferenças é ocultar a 

ampla diversidade e contradição no mundo, arrastadas durante séculos. 

Em 1817, surgem os primeiros Jardins de Infância (Kindergartens), criados pelo 

Friedrich Frobel, um dos primeiros educadores preocupados com a educação de 

crianças. Em consonância a isto, acreditava que as atividades espontâneas era um 

imprescindível caminho para o longo percurso do desenvolvimento, e, com isso, o 

Jardim de Infância deveria dar espaço para que a criança pudesse se expressar seja 

através das atividades de percepção sensorial, da linguagem e do brinquedo. Contudo, 

trago aqui o seu destaque e importância, pois foi ele o primeiro educador a enfatizar a 

importância do brinquedo, e das atividades lúdicas para um ser em total formação, a 

criança. 

Não deixarei de salientar aqui alguns dos seus recursos para a promoção da expressão 

infantil. O trabalho com blocos de construção, papel, papelão, argila e a serragem são  

recursos propulsores da criação. Enfatizava também para a utilização de desenhos e 

atividades que envolviam movimento, pois para que a criança pudesse se conhecer, o 

mais importante seria chamar a atenção para os membros de seu próprio corpo, para 

depois chegar aos movimentos das partes do corpo. 



16 

 

 
 

Kramer afirma o seguinte sobre Froebel:  

 
Considerava que o desenvolvimento verdadeiro provém de atividades 
espontâneas e construtivas primordiais... Sua proposta pode ser caracterizada 
como um “currículo por atividades”, onde o caráter lúdico é o determinante da 
aprendizagem da criança. Brinquedos contados, histórias, artes plásticas, 
desenho, recorte e colagem, construção, observação da natureza, e 
horticultura são atividades fundamentais nos Kindergartens, onde os recursos 
pedagógicos estão organizados em: “prendas” (brinquedos, jogos de 
construção), “ocupações” (recorte, colagem, dobradura) e “atividades 
maternais” (música, dança, embalos). (1989. p.26). 

 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o cuidado que já existia em relação à 

criança se intensifica ainda mais, pois com os pais na guerra, as mães também 

necessitam de trabalhar. Contudo o século XX ficou marcado pela preocupação com as 

necessidades emocionais e sociais da criança, crescia o interesse de estudiosos em 

relação ao desenvolvimento infantil, a evolução da linguagem, e o reaparecimento da 

preocupação com o método de ensino. 

Ganham destaque nesse período os trabalhos de Montessori, Piaget, e Vigotski, 

evidenciando-se as teorias do desenvolvimento da criança na prática escolar. Esse 

momento é bastante importante para os avanços em relação à formação do que é ser 

”criança”, facilitando a compreensão sobre tudo que a envolve, contudo, houve uma 

expansão sobre o conhecimento infantil, promovendo-se, de forma positiva, um espaço 

na sociedade para repensar a criança. 

Esse espaço foi conquistado de forma ainda mais ampla na LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação), sancionada em 20 de dezembro de 1996(lei nº 9.394). A 

educação infantil passa a ser vista como a primeira etapa da educação básica. Esse 

reconhecimento é indispensável para que possamos dá mais um “passo à frente” em 

relação à inserção da criança na sociedade, levando-se em conta sua importância 

como um ser vivente e em formação, pois estas serão o futuro da nossa nação. Em 

consonância a isso ela expõe e destaca:  

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade. Art. 30 A educação infantil será oferecida em: I – creches ou 
entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré – escolas 
para crianças de quatro a seis anos de idade. Art. 31 Na educação infantil a 
avaliação far – se – á mediante acompanhamento e registro de seu 
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental.  

A partir da leitura destes artigos pude constatar o merecido cuidado que as crianças 

conquistaram até então. O artigo 29 relata sobre atenção em relação ao 
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desenvolvimento da criança, seja físico, mental, social, mostrando que o 

amadurecimento da criança não ocorre em partes ou separadamente, mas a partir de 

um todo que se chama corpo. Deve haver uma interligação no processo de 

aprendizado, levando-se em conta o papel principal da educação infantil, que é 

desenvolver e aprimorar potencialidades no indivíduo. 

Com o avanço dos séculos percebe-se uma mudança do tratamento dado à criança. 

Essa mudança de olhar em relação à criança gera o sentimento de cuidado e proteção, 

estabelecendo uma “barreira” entre o mundo da criança e do adulto. Ela passa a 

depender do adulto para sobreviver e o adulto tem responsabilidades perante elas. 

Durante todo percurso histórico estabelecido aqui, percebi que a criança foi 

conquistando o seu lugar, seja corporalmente, ou verbalmente, suas vivências devem 

favorecer ao seu desenvolvimento pleno. A educação infantil preocupa-se em 

estabelecer espaços para que a criança se manifeste como um cidadão merecedor dos 

seus direitos e deveres. 

Apesar de todo esse processo positivo de mudança, como a execução de leis 

direcionadas à Educação Infantil, ainda acredito numa melhora significativa no que 

tange o acesso das crianças de baixa renda á esses avanços educacionais, pois, na 

prática, as leis acabam se restringindo para alguns, excluindo uma considerável 

camada da população à efetivação do seu uso. Contudo, penso que temos uma ótima 

base teórica para o enriquecimento constante do nosso desejo de acreditar na melhora 

igualitária social. 
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CAPÍTULO 2 - As atividades lúdicas e a criança. 

Quem nunca observou a realização de uma criança ao exercer uma atividade lúdica ou 

brincar? Nesse instante ela vivencia um momento só dela, único, manifestando seus 

desejos, sonhos e fantasias. 

A partir do momento em que a criança trabalha o seu lado lúdico estimula suas 

capacidades internas, favorecendo o seu desenvolvimento motor, a linguagem, e a sua 

relação com o outro, e consigo. Porém não podemos esquecer de que para alcançar o 

estado de ludicidade temos de estar verdadeiramente entregues à atividade, sentindo-a 

de forma real, sem “restrições”, pois como já dizia Luckesi: “O que mais caracteriza a 

ludicidade é a experiência de plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus 

atos.” (1998, p.27). 

Concordo plenamente com Luckesi, pois essa inteireza é fundamental para que as 

crianças estejam “abertas” para as contribuições advindas por estas atividades. 

Somente quem vivencia a atividade lúdica pode descrever, expressar e definir se 

vivenciou, de fato, a atividade ou não. Contudo, o educador deve estar atento às 

reações das crianças, pois se ao propor uma atividade partir do pressuposto de que 

todas as crianças irão identificar-se com as mesmas, não terá um olhar direcionado 

para aquelas que não estão inteiras ao executá-las. O papel do professor, nesse 

momento, é indispensável, pois deve estar atento às expressões psicocorporais das 

crianças, levando em conta suas particularidades. Sobre o estado de ludicidade, 

Luckesi afirmou: 

 
...as atividades em geral em nossas vidas podem gerar em nós um estado 
lúdico ou não. Nesse contexto ludicidade não decorre diretamente do mundo 
exterior a cada um de nós, mas sim do nosso mundo interior que se relaciona 
com o exterior. A forma como agimos e reagimos ao que acontece em nossa 
vida estimula a ludicidade ou não. (LUCKESI, 2007, p.15). 

 

É inevitável expor aqui as múltiplas contribuições das atividades lúdicas para a 

formação e desenvolvimento da criança. Quando a criança está plena à atividade, 

vivencia uma experiência interna, havendo integração entre as dimensões emocional, 

física e mental. Contudo, a ludicidade estabelece uma ligação entre o externo (objetivo) 

e o interno (subjetivo), sendo, por tanto, de relevância significativa pra todas as etapas 
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da vida, e especialmente, na educação infantil. Em relação à plenitude da experiência 

Luckesi afirma:  

 
O ser humano, quando age ludicamente, vivencia uma experiência plena. (...) 
Enquanto estamos participando verdadeiramente de uma atividade lúdica, não 
há lugar, na nossa experiência, para qualquer outra coisa além desta 
atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, 
saudáveis. (...) Brincar, jogar, agir ludicamente exige uma entrega total do ser 
humano, corpo e mente ao mesmo tempo. A atividade lúdica não admite 
divisão. (...) (Luckesi, 2000, p.21).  

 

A liberdade e a inteireza fornecidas por estas atividades fazem florescer o elo entre o 

pensamento, sentimento e ação, favorecendo a expansão da consciência. A criança 

passa a construir conceitos sobre aquilo que ela mesma vivencia, participando 

ativamente da construção do conhecimento, e agregando novos valores para si. 

 
Falar em atividades lúdicas significa, segundo nossa concepção, falar em 
atividades nutritivas, significa falar em atividades formativas, na possibilidade 
de rever nossa história, de ver o mundo, e a educação com outros 
olhos.Sentimentos, pensamentos e ações se tornam um todo e, nesta 
integração, possibilitam que nos entreguemos ao momento vivido.(PEREIRA, 
SILVA, 2007, p.103) 
 

 

Primeiramente enfatizo sobre a “beleza” desta frase de Pereira, em algumas linhas teve 

a capacidade de salientar questões imprescindíveis sobre o assunto. Concordo com ele 

em todos os aspectos relatados, e de fato, falar sobre atividades lúdicas traz á tona a 

discussão sobre a “nutrição” advindas por elas. Ao envolver-se com a atividade a 

criança passa a aprimorar suas capacidades de conhecer o mundo, e a si mesmo. 

A aprendizagem é muito mais significativa e produtiva quando a criança tem a 

liberdade de se colocar como um ser ativo. Propicia-se participação afetiva e efetiva 

nas propostas do processo pedagógico, estimulando a construção do conhecimento 

dentre as crianças e possibilitando uma maior apreensão do que está sendo vivido. 

Contudo este fator se intensifica ao falarmos da criança, visto que, seus 

comportamentos e atitudes são marcados pela descontração e espontaneidade. Um 

ser em formação necessita de liberdade de ação, um espaço amplo pra que possa 

manifestar suas emoções e sentimentos. Em relação ao salientado, Piaget evidencia: 

 
Como necessariamente se faz cada vez mais sentir, formar indivíduos 
capazes de criar e de trazer progresso à sociedade de amanhã, é claro que 
uma educação ativa verdadeira é superior a uma educação consistente 
apenas em moldar... (PIAGET, JEAN, 1998, p.27) 
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Ao nos depararmos com uma criança exercendo uma atividade alegre ou prazerosa, é 

visível a sua contentação e a sua realização, nesse momento ela descobre um mundo 

novo, e intenso, onde exerce um envolvimento completo com aquela realidade. O 

professor de educação infantil deve estar atento a isso, pois aliar o aprendizado ao 

prazer é a peça chave para o progresso do desenvolvimento e aprimoramento das 

potencialidades de seus alunos. 

Penso a sua execução como fator indispensável na educação infantil. Porém para 

chegar até esse consenso abandonei-me dentre minhas pesquisas detectando o seu 

valor não só para o aluno, dentro da escola, mas para a criança que, no futuro, atuará 

incessantemente na sociedade. Como um ser em desenvolvimento que é fruto de suas 

vivências no meio em que vive. 

Através da “investigação” e do contato com diversos estudiosos da área tive a 

oportunidade de compreender as atividades lúdicas como espaços potenciais de 

aprendizagem. Ela é propulsora da espontaneidade, da criatividade, da fantasia, 

expressividade, valorizando e estimulando a sensibilidade, a afetividade, o 

pensamento, a linguagem, o autoconhecimento, a socialização, a autonomia e o 

contato com uma experiência integradora e corporal. A criança passa a desenvolver 

seu lado criativo, desenvolvendo não só o seu lado emocional e afetivo, mas também o 

cognitivo. 

Segundo Luckesi, no decorrer da vivência “plena” os sentimentos mais profundos 

podem ser acessados “... o que, por sua vez, possibilita o contato com forças criativas 

e restauradoras muito profundas que existem em nosso ser” (2002, p.50). 

De acordo com Vigotski é necessário a existência de escolas, onde as crianças tenham 

espaço para manifestar seus desejos, que possibilite a criatividade, as motivações, e 

interesses. Este enfatiza, ainda, os jogos e as brincadeiras como o “berço” da vivência 

em grupo, sendo assim, como terreno fértil e favorável para que a criança possa 

aprender a agir em determinadas situações. O grupo é um elemento regulador do seu 

comportamento, pois a partir dessa interação elas compreendem a reação de seus 

colegas em relação a alguns comportamentos seus. Contudo, a partir daí elas passam 

a distinguir as conseqüências agradáveis e desagradáveis de determinadas condutas. 

Nesse sentido, chamo a atenção para esse pensamento de Vigotski, pois a criança tem 

uma grande dificuldade de compreender o real significado de suas atitudes, não tendo 

noção das conseqüências geradas por suas ações. O seu maior interesse é satisfazer 
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os seus desejos momentâneos. Sendo assim, nada melhor do que incentivar atividades 

que lidem com o grupo para que a criança possa apreender suas ações como positivas 

ou negativas. Em relação á criança ele evidencia: “A criança é capaz de fazer mais 

coisas do que ela pode compreender.” (2007, p.119) 

Apesar de Freud não ter se dedicado a fundo ao estudo da importância das atividades 

lúdicas na infância, ele dá a sua contribuição de pensamento em relação à mesma. 

Enfatiza a ludicidade numa abordagem emocional, afirmando que nesses tipos de 

atividades o sujeito entra em contato com experiências do passado, expressando-a 

simbolicamente no ato de brincar. Apresenta, contudo, “o caráter catártico” do jogo, ou 

seja, a possibilidade de extravasar e libertar as emoções aprisionadas do passado. Em 

relação a isso, creio que essa evidência marcante deveria ser exposta aqui, pois a 

criança necessita de libertar seus traumas perpassados, visto que, na infância são 

adquiridas muitas emoções fortes, e se não há um trabalho bem direcionado com esse 

aspecto, a criança acaba levando “fardos” para a vida toda. 

Relembrando a história, pude observar que só a partir do século XVIII e XIX houve a 

criação e expansão da rede de ensino infantil, que trata da criança como um ser 

diferenciado que, para tanto, necessita de uma teoria diferenciada. Contudo, foi nesse 

processo de reformulação pedagógica que as atividades lúdicas tomaram espaço como 

fator importante para a aprendizagem das crianças, dentre essas atividades, o jogo 

educativo passa a servir de base para a ação didática, sendo visto como apreensor do 

conhecimento. 

E de fato, acredito que esse seja o melhor caminho para a aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, na educação infantil. A “educação lúdica” é um meio 

prazeroso de desvendar a si e ao mundo, é o lugar ideal para a destruição de barreiras 

entre a escola e a sociedade. É com ela que a escola é capaz de disseminar e 

questionar as variadas formas de medos e sofrimentos repercutidas pela sociedade, 

sugerindo outras formas de ver e vivenciar a experiência da vida humana. Nesse caso 

a escola será menos cerceadora e coercitiva em relação aos sonhos, desejos e 

liberdades de seus alunos, favorecendo o prazer e a alegria de viver. 

É pensando assim que iniciarei a falar da brincadeira, intrínseca às atividades lúdicas. 

Compreendo-a como fator indispensável para que a criança possa extravasar suas 

energias e emoções reprimidas, desvendando o mundo de forma saudável e lúdica.  
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2.1- A brincadeira 

 

“Agora é hora da brincadeira”, “deixa de brincadeira”. Frases como estas marcam a 

forma com que nossa sociedade encara a brincadeira, é como se esta e a seriedade 

não comportassem numa mesma ação. Ela é geralmente associada à criança como se 

fosse uma característica exclusiva da infância, enquanto a seriedade é relacionada ao 

mundo adulto. 

Porém, enxergar a brincadeira como um “passatempo”, é renegar o seu real significado 

para a formação e constituição da criança. De acordo com Machado: 

 

É no processo de brincar que são construídas as capacidades e as 
potencialidades das crianças, pois que ela é um ser que se constitui pela 
ação e pela compreensão de sua ação... A perspectiva lúdica é dinâmica 
e possibilita organizar, construir, entender, e ressignificar a realidade. 
(2007, p. 221) 
 

É no ato de brincar que as dimensões internas e externas do ser se relacionam, 

contudo, a criança aprende a lidar e conviver com essa relação, percebendo seus 

limites através da construção da consciência de si e aprendendo a lidar com o limite do 

outro. Brincando, a criança organiza suas capacidades e habilidades de se relacionar 

com o mundo, aprendendo aquilo que até agora não tenha aprendido e aperfeiçoando 

aquilo que já aprendeu. Por isso, ela é construtiva e restauradora. 

Para Vigotski, a brincadeira é uma ponte para que a criança recrie a realidade usando 

sistemas simbólicos. Ela é uma atividade criadora, onde a imaginação, a fantasia, e a 

realidade interagem para a produção de novas possibilidades de interpretação, de 

expressão e de ação, além de novas formas de construir relações sociais com outros 

sujeitos, crianças e adultos. 

Ainda seguindo o seu estudo, quando a criança entra na fase da imitação,a imaginação 

aflora e esta passa a agir de acordo com o que cria, por exemplo, se optar por exercer 

o papel de pai na brincadeira, desempenhará as funções de pai conhecidos por ela. 

Percebe-se, com isso, regras implícitas de comportamento no seu brincar, mesmo que 

não existam regras estabelecidas à priori, o brincar está envolvido com regras da 

sociedade. Nas brincadeiras do período pré-escolar, as operações e ações das 

crianças são sempre reais e sociais. Nelas, a criança assimila a realidade, 

compreendendo o “mundo” em que está inserido, e será chamado a adaptar-se à 

cultura que sua sociedade propõe. 
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Para o autor, o brincar cria uma zona de desenvolvimento proximal, pois a criança, 

nesse momento, executa ações que estão além de seu comportamento diário. ”No 

brinquedo é como se ela fosse maior do que na realidade é.” (1989, p.117). 

Compreendo perfeitamente Vigotski, pois quando me remeto á minha infância, percebo 

que isso, de fato, ocorre no cotidiano da criança. Quando pequena, imitava “o mundo 

dos adultos” que estavam ao meu redor, meus pais, a médica, enfim, os que estavam 

ligados a mim socialmente, e, nesse exato momento, eu satisfazia os meus desejos de 

fazer parte de um mundo que não era meu, mas que podia alcançar com um pouco de 

imaginação e fantasia. Sem saber ensaiava meus futuros papéis e valores perante a 

sociedade, como diz ele, adquirindo motivação, habilidades e atitudes para minha 

participação social. Com isso, junto aos seus estudos chega-se á conclusão de que 

estas atividades promovem condições para que a criança avance no seu 

desenvolvimento cognitivo, dentro da pré-escola. Pois, segundo ele: 

 
A brincadeira fornece, pois, ampla estrutura básica para mudanças da 
necessidade e da consciência, criando um novo tipo de atitude em relação ao 
real. Nela aparecem a ação na esfera imaginativa numa situação de faz-de-
conta, a criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida 
real e das motivações volitivas, constituindo-se, assim, no mais alto nível de 
desenvolvimento pré-escolar. (Vigotski, 1984, p. 117). 
 

Possuindo estudos apoiados na visão de Vigotski, Leontiev e Elkonin também 

expressam que no desenrolar da brincadeira a criança se apropria do mundo dos 

adultos. Mas isso ocorre “graças” a impossibilidade dela desempenhar as mesmas 

funções que são desempenhadas pelo adulto. Ao executar suas imitações ela não está, 

de forma alguma, se distanciando do real, pelo contrário, ela se aproxima, cada vez 

mais, desse mundo.  Sobre a imitação do mundo adulto exercido pela criança Leontiev 

afirma: “Uma necessidade de agir como um adulto surge na criança, isto é, de agir da 

maneira que ela vê os outros agirem, da maneira que lhe disseram e assim por diante” 

(1998, p.125) 

Leontiev expõe sobre a ruptura entre o significado e o sentido estabelecido durante a 

brincadeira. Ao manipular uma vara, por exemplo, a criança reconhece e retém o 

significado da vara, compreende suas propriedades, e o modo de seu possível uso. 

Porém, o significado não é concretizado ao exercer a brincadeira, esta passa a ter 

outra ação perante sua função adequada. Ou seja, nesta ação do brincar, a vara 

adquire um sentido especial para a criança, ela pode ser até mesmo um cavalo. 

Contudo a criança pode dar á vara outros sentidos, sentidos lúdicos. 
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A criança é capaz de expor em suas brincadeiras as variadas formas de ver e agir 

perante o mundo. Suas formas de perceber tudo que está a sua volta são transpostas, 

junto á sua criatividade, ao ato de brincar. Nesse caso, o meio em que vive, promove o 

sentido e o conteúdo dessa execução. Pois que “... a percepção que a criança tem do 

mundo, dos objetos humanos determina o conteúdo de suas brincadeiras” (Leontiev, 

1998, p. 125) 

Em relação ao papel do brinquedo e suas conseqüências frutíferas para o 

desenvolvimento da criança, Vigotski faz uma associação entre o brinquedo e o 

“mundo imaginário” que parte dessa relação. Ao desejar algo a criança tem a vontade 

que este seja realizado imediatamente, como não pode antecipá-lo, utiliza o brinquedo 

para que junto á imaginação possa satisfazer sua necessidade imediata.Um exemplo 

básico dessa situação é quando a criança deseja exercer, concretamente, uma 

profissão.Estas funções não podem ser exercidas por elas, pois além de não ter 

“estrutura”, não tem capacidade e habilidade para executá-las. Sobre o mundo do 

brinquedo e suas conseqüências para a formação da criança ele afirma:  

 

 ...O brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a desejar, 
relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao seu papel, ao seu papel no 
jogo e suas regras. Dessa maneira as maiores aquisições de uma criança são 
conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível 
básico de ação e moralidade. (2007, p.118)    
 

A partir deste pensamento de Vigotski percebe-se a riqueza existente na relação da 

criança com o brinquedo. Este enriquece a vida da criança, fazendo com que saiba 

lidar com os seus desejos, e diante disso, passe a ter um maior domínio de si, 

construindo caminhos para formação de um futuro cidadão que possui personalidade 

para construir suas bases morais.  

Há uma integração entre as dimensões emocionais, físicas e mentais, onde as 

capacidades de viver, sentir e aprender se entrelaçam de forma absoluta. O ser, nesse 

caso, é considerado em sua totalidade. 

Mas para concretizar este estudo creio que é imprescindível expor aqui os critérios 

para identificar as brincadeiras, segundo Kishimoto. Ele evidencia que os objetos 

utilizados pela criança na brincadeira são susceptíveis de um novo sentido (como diz 

Leontiev), ou seja, a criança faz uma representação daquele objeto, substituindo o 

sentido habitual por um novo. Um exemplo disso é que um ursinho de pelúcia pode ser 

um filhinho. 
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Na brincadeira, segundo ele, há a predominância do prazer e da alegria, e não da 

competição. Além disso, “graças” a ausência de um conjunto de regras previamente 

estruturadas, as crianças ficam mais livres para ensaiar novas combinações de idéias e 

de comportamentos em situações de brincadeira. Relata, ainda, que no brincar a 

atenção da criança está centrada na atividade em si e não nos seus resultados. 

Penso que a ausência de regras na brincadeira, de fato, liberta a criança para que ela 

utilize sua imaginação de forma efetiva, e afetiva, podendo utilizar um simples objeto 

em qualquer coisa existente em seu cotidiano, na natureza, e nas construções 

humanas. Contudo, o brincar passa a ser mais específico da infância, se diferenciando 

do jogo. 

Busquei também compreender o que Referencial Curricular Nacional para a educação 

infantil (1998) fala sobre o ato de brincar. Constatei que eles evidenciam a importância 

da utilização da brincadeira na educação infantil, para que a criança possa exercer sua 

capacidade de criar. Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos que 

deram origem às brincadeiras, superando suas aquisições e ampliando seu tempo e 

seu espaço. Nesse aspecto, o brincar cria condições para que a criança possa 

experimentar o mundo, internalizando uma compreensão particular sobre as pessoas, 

os sentimentos e os diversos acontecimentos. 

De acordo com o mesmo documento o ato de brincar é postulado de diversas 

maneiras, dependendo do uso do material e dos recursos predominantes. Veremos 

logo a baixo: 

  

(...) o movimento e as mudanças da percepção resultantes essencialmente da 
mobilidade física das crianças, a relação com os objetos e suas propriedades 
físicas, assim como a combinação e a associação entre eles; a linguagem oral 
e a gestual, que oferecem vários níveis de organização a serem utilizados 
para brincar; os conteúdos sociais, como papéis, situações, valores e atitudes, 
que se referem à forma como o universo social se constrói; e, finalmente, os 
limites construídos pelas regras, constituindo-se em recurso fundamental para 
o brincar.(Op.cit., p.28) 
 

Estas categorias de experiências citadas acima podem ocorrer em três modalidades 

básicas de brincadeiras, são elas os faz-de-conta, “considerada como atividade 

fundamental da qual se originam todas as outras”, brincar com materiais de construção 

e com regras. 

Este enriquecedor material fala da contribuição da brincadeira para o desenvolvimento 

e constituição da criança, e dentre suas qualificações identifica a brincadeira como 
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impulsionadora da auto-estima das crianças. Estas auxiliam a superação das 

aquisições infantis de forma criativa. 

Ao brincar a criança assumi papéis sociais, transpondo a ela tudo o que vê e ouvi. 

Nesse ato, a criança estabelece a relação entre esses papéis, compreendendo a ação 

e a competência de cada papel, tomando este fator para sua vida. 

                                                                   
Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam 
anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. Por exemplo, para 
assumir um determinado papel numa brincadeira, a criança deve conhecer 
alguma de suas características. Seus conhecimentos provêm da imitação de 
alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família ou em 
outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas 
assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros etc. A fonte de seus 
conhecimentos é múltipla, mas 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. .(Op.cit., p. 27) 
 

 

O RECNEI aponta o professor como “guia” do processo de brincar, é imprescindível 

que ele disponibilize um ambiente agradável e favorável para que a fantasia e a 

imaginação da criança aflorem de forma plena e contínua. 

 
É o adulto, na figura do professor, portanto, que, na instituição infantil, ajuda a 
estruturar o campo das brincadeiras na vida das crianças. Conseqüentemente 
é ele que organiza sua base estrutural, por meio da oferta de determinados 
objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da delimitação e arranjo dos espaços 
e do tempo para brincar. (Op.cit., p. 27) 
 

 
A partir dessa visão de que o professor deve favorecer caminhos para um aprendizado 

através do lúdico, o material demonstra que este meio ainda é favorável para que o 

professor possa observar os processos de desenvolvimento das crianças, em conjunto 

e em particular. Neste momento, registra-se as capacidades de uso das linguagens, de 

suas capacidades sociais, além da utilização da afetividade e da emoção. 

Completa que a brincadeira (atividade espontânea e imaginativa) é fonte para a 

recriação, nela as crianças “estabilizam” todos os seus conhecimentos (construídos nas 

diversas áreas), e elaboram, de forma particular, seus sentimentos, e emoções. 

Acredito que não só o professor, como também a escola e a sociedade, devem se 

integrar sobre a importância da brincadeira na vida cotidiana de nossas crianças. Ela 

possibilita o desenvolvimento por meio do prazer e da alegria, onde descarta-se a 

aprendizagem relativa a procedimentos e conceitos, tornando a ida á escola mais 

agradável.  
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A espontaneidade toma conta, e o verdadeiro sentido de aprender se intensifica. O ato 

de brincar não possui, apenas, o sentido de deixar a criança livre e liberta (solta), mas 

é imprescindível saber que há objetivos didáticos incutidos nela. 

Creio ser esse o caminho para tantos erros e desordens, não só no aprendizado de 

nossas crianças, mais na formação de um ser que constituirá nossa nação. 
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CAPÍTULO 3- Tecendo argumentações junto às instituições 
observadas. 

 

Neste capítulo relatarei minha experiência ao observar três instituições, que aqui 

representarei como escola A (da rede privada de ensino), B (da rede pública) e C 

(também da rede privada). 

A minha intenção ao visitá-las foi detectar se estas utilizam o lúdico em sua prática e se 

as atividades lúdicas favorecem, de fato, o desenvolvimento das crianças (visto que, 

este é meu objetivo específico). Na verdade, tentei buscar respostas práticas para 

verificar, concretamente, a importância das atividades lúdicas para a obtenção de bons 

resultados na educação infantil. 

A análise da observação será realizada com o intuito de aliar teoria e prática. Buscarei, 

contudo, fundamentar as observações, para que assim, possa avaliar se os processos 

pedagógicos das escolas estão condizentes com o “previsto” (relacionado-as, com as 

leis e a diversidade de teorias em relação à educação infantil).  

Partindo de que o espaço físico é ponto crucial para o processo de desenvolvimento e 

articulação entre as crianças, iniciarei agora o relato dos espaços disponíveis pelas 

escolas A, B e C. 

 

3.1- Espaço físico das escolas 
 
 

A escola A fica inserida no bairro de Piatã, considerado como um bairro de classe 

média. Atendendo, apenas, a educação infantil, a escolinha lembra o formato de uma 

casa, transformada em escola. 

Considero que a escola possui um espaço amplo para que as crianças possam correr e 

interagir entre si. O parque é bastante espaçoso e os brinquedos têm boa aparência, 

além de parecerem novos e de boa qualidade. 

(figura 1) 

Na parte de trás existe um jardim onde se encontra a horta e um espaço reservado 

para alguns animais, como um lindo pavão. Nesse mesmo andar, encontra-se outro 

local para lazer, um espaço reservado para as crianças brincarem caso chova ou não 

possa utilizar o parquinho. 
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A biblioteca não é um local fechado, se localiza no corredor, ao passo que, qualquer 

criança que transite por ele terá o livre acesso a mesma. Os livros ficam expostos nas 

prateleiras, junto a um computador, no qual as crianças da alfabetização têm acesso 

durante a aula de informática. 

As salas são muito bem arejadas, e agradáveis, favorecendo, contudo, um ambiente 

saudável para o aprendizado. Apesar de algumas disporem de pouco espaço, como 

por exemplo, a sala da alfa e do grupo cinco, elas possuem poucos alunos, o que 

favorece o processo de ensino-aprendizagem, visto que, o professor passa a dar mais 

atenção a cada aluno individualmente, enquanto que estes se sentem mais à vontade e 

abertos para se encontrar e se conhecer com tranqüilidade. 

A escola B está localizada no bairro do Canela, também considerado com um bairro de 

classe média.A creche  atende uma média demanda de alunos, sendo estes de classes 

econômicas mistas e variadas. 

A estrutura física não corresponde àquilo que as crianças necessitam para se 

movimentarem, e se manifestarem como um ser em processo de desenvolvimento. A 

criança necessita de desbravar suas energias, e desejos, porém, numa simples 

observação pude constatar uma barreira imensa para se chegar a esses caminhos. 

Pude perceber o pouco contato das crianças com a natureza, utilizando apenas o 

espaço da sala de aula e do salão. Este sendo de pouco espaço (possuindo uma 

escorregadeira de plástico e uma casinha), ele é utilizado para a recreação e execução 

de algumas atividades direcionadas pela professora. 

A professora desabafou apontando para a limitação de espaços para trabalhar.  

O parque está interditada à um bom tempo, sendo o salão a única opção para as 

atividades que requerem um maior espaço. 

Há também a biblioteca, onde, normalmente é utilizada para assistir vídeos. 

Na sala de aula pude detectar pouco colorido e os brinquedos, se existiam, estavam 

trancafiados dentro de um armário. Essas considerações foram analisadas por mim 

com muitas dificuldades, pois a professora além de não permitir que eu observasse 

suas aulas, não me deixou entrar na sala, as portas da turma foram fechadas, 

literalmente, para mim. 

A escola C fica no Costa Azul, sendo que os alunos, nela matriculados, são 

considerados como de classe média. A escola abrange não só a educação infantil, mas 

também o ensino fundamental. 
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A estrutura física da escola é magnífica. Os diversos ambientes frequentados pelas 

crianças da educação infantil são muito bem arejados e limpos, correspondendo às 

necessidades higiênicas que as crianças necessitam.  

A escola é bastante ampla, contendo dois parques infantis (bem mantidos e 

preservados (Figura 19), um pátio enorme (onde normalmente as crianças ficam bem à 

vontade, manifestando suas energias através de diversas brincadeiras), um prédio 

contendo vários andares, além de um anexo onde se localiza a maior parte das salas 

de educação infantil, uma quadra descoberta, a biblioteca, maravilhosamente 

organizada e ambientada para o frequente acesso das crianças, os livros ficam 

organizados e divididos em prateleiras, contudo as crianças podem acessá-los quando 

quiserem, tendo livre acesso à eles, no chão as almofadas dão um sentido agradável e 

alegre, pontos positivos que todas as bibliotecas infantis deveriam possuir. 

As salas de aula são bastante atrativas, e coloridas, possuindo um fácil acesso das 

crianças com os diversos brinquedos presentes nela (letrinhas, bonecas, pequenos 

animais, dentre outros) Figura 20. Nas paredes da sala estão expostos os trabalhos 

desenvolvidos a partir dos objetivos que os projetos propõem (Figura 21). Os banheiros 

são limpos e possuem os “instrumentos” de higiene necessários para uma melhor 

promoção da saúde das crianças, como sabão líquido, toalha, e etc. 

 

3.2- Atividades em sala de aula 

 

Na escola A, a sala em que observei foi o grupo três, que possui dez alunos. A turma é 

obediente e possui uma boa relação com a professora, esta trabalha nesta escola há 

três anos e me parece bastante estimulada, alegre e realizada em trabalhar com 

crianças. Optei por não utilizar um questionário escrito, preferindo ter uma conversa 

mais informal com a professora, que demonstrou boa vontade e paciência para ajudar-

me com sua experiência. 

Ao conversar com ela sobre o meu tema percebi a sua satisfação ao saber que eu 

estava fazendo algo direcionado para o lúdico. Ao desenrolar da execução das 

atividades pude compreender o porquê de seu contentamento, ela é lúdica, e põe a 

ludicidade em prática durante todas as atividades realizadas.  

Constatei que o lúdico está presente a todo tempo, do início ao fim da aula. E para 

demonstrar isso, relatarei as atividades que pude presenciar, além de falar sobre os 
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projetos deste primeiro semestre, bastante enriquecedores aos meus olhos. A 

professora salientou que os projetos para o segundo semestre estava em processo de 

construção, mas já tem certeza que trabalhará com um projeto chamado “Bichos da 

terra”, para que as crianças conheçam e reconheçam os bichinhos que vivem na terra, 

além de trabalhar com a horta. 

Já na escola B, 12 alunos são assíduos ao grupo três. Como não pude observar a 

turma de perto, me detendo apenas a observá-la no salão, tentei aproveitar, ao 

máximo, estes momentos. 

Mantive com ela uma conversa informal, falei do meu tema, dos meus anseios e 

objetivos em relação à visita. Perguntei-a sobre o projeto, que também me foi passado 

informalmente, pois este não estava á seu alcance, explicou-me que já estava no final 

de sua aplicação, e por isso, não o possuía em suas mãos. Falarei melhor sobre ele 

adiante, além de explicitar, é claro, as atividades que presenciei. 

A escola C, como já salientado é da rede privada de ensino (assim como a escola A). 

Fiquei impressionada com a quantidade de alunos presentes na turma que observei 

(grupo três), são nada mais, nada menos, que vinte alunos. Percebi que eles estavam 

um tanto agitados, com isso perguntei à professora se era por causa da minha 

presença, ela disse que não, eram sempre assim. Talvez seja pela quantidade 

exacerbada de estudantes na turma, a professora deu sua opinião sobre esse aspecto, 

dizendo que, quanto menor o número de alunos melhor é para efetivar-se um bom 

trabalho. 

A professora apresentou-me o projeto da turma, bastante rico, interessante e criativo, 

que será mais bem detalhado adiante. A rotina da sala de aula também será 

explicitada, principalmente por ser bastante lúdica e versátil. 

 

3.2.1- Escola A 

 

Logo na chegada (8 horas) as crianças aguardam o momento da roda, podendo optar 

por fazer recortes, desenhos, ou utilizarem massinha. (Esse momento se encontra nas 

figuras 2 e 3). 

A roda se inicia e a pró canta uma música para dar bom dia, nesse momento ela 

trabalha a oralidade e estimula as crianças a participarem da aula quando, cantando, 

pergunta á todas as crianças- “Como vai – e o nome da criança”. 
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Durante a roda a professora perguntou o que fizeram no fim de semana, deixando-os 

livres para se manifestarem. Alguns participaram intensamente, outros ficavam quietos 

e recatados, preferiam não se expor.  

Logo após a professora utilizou uma dinâmica muito interessante, pega três fichas 

representando o tempo, todas muito bem coloridas e chamativas. Numa era o tempo 

ensolarado, noutra era o nublado e o chuvoso, mostrava-as para as crianças e 

perguntava como estava o tempo no dia, as crianças respondiam, logo após 

perguntava-se que dia da semana nos encontrávamos. Tudo esclarecido escolhia uma 

criança, e esta iria pôr no calendário o dia da semana e como estava o tempo, o 

escolhido fez tudo alegre e espontaneamente, estava verdadeiramente feliz em 

participar desse momento da aula. 

Porém, um momento que me marcou foi quando a professora utilizou um livro de 

imagens bastante grande e colorido (figuras 4, 5 e 6), o objetivo era desenvolver a 

capacidade de intuição das crianças, estas observavam a cena e tentavam adivinhar o 

que nela estava acontecendo. As imagens eram tão ricas e ilustrativas que parou toda 

a sala, sem exceção, todos se fixaram atenciosamente às páginas mostradas pela 

professora. Elas nem se quer se mexiam ou “piscavam os olhos”, naquele momento o 

mais importante era perceber o que acontecia naquelas imagens e, de fato, o colorido 

às encantavam (Figura 7). Nesse mesmo instante pensei em Luckesi e a sua definição 

sobre o estado de ludicidade, pude perceber, na prática, o pensamento desse grande 

estudioso. A atividade proposta, de fato, ativou o lúdico nas crianças, estas reagiram de 

forma tão positiva, que afirmo, sem medo, que esse estado interiorizado pelas crianças 

é muito mais do que uma simples palavra bonita, é tudo, pois junto a ela a criança tem 

a possibilidade de crescer, e amadurecer sua capacidade de concentração, atribuindo 

significado ao seu mundo interior que não deixa de se relacionar com o exterior. 

Durante esse semestre a professora está trabalhando com três eixos de projetos, um 

engloba a escolha de um pintor para a representação de suas telas, e no caso desse 

semestre o escolhido foi Cândido Portinari, o outro tipo é o de linguagem e por último o 

de matemática. 

Explicando e detalhando melhor cada um deles, seguirei a sequência falando do 

Projeto Artista. A escolha do artista Cândido Portinari, foi pelo fato dele se aproximar 

bastante do mundo da criança, ao passo que, algumas de suas pinturas expressavam 

os sentimentos e emoções de sua infância. Em muitas de suas telas representava as 
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brincadeiras de roda e pipa, vivência típica de quando ainda era criança. O intuito 

central deste projeto é fazer com que as crianças identifiquem as cores, paisagens, 

formas, e a diversidades presentes em cada uma das telas trabalhadas. Contudo, 

primeiramente a professora trabalha os detalhes presentes na tela (as cores, formas e 

etc...), a partir daí, a criança reproduz a tela trabalhada naquele dia. (Observe na figura 

8) 

De acordo com a professora é importante trabalhar com as artes visuais, visto que, elas 

expressam, comunicam e atribuem sentidos e sensações. 

O projeto de linguagem está relacionado ao estímulo através de cantigas, contos, 

músicas, receitas, cartazes, e etc. Este nasce com o objetivo de fazer com que a 

criança passe a identificar as letras do seu nome, do nome da professora, dos pais e 

etc.  

O de matemática é intensamente lúdico, pois as crianças aprendem formas e espaços 

através de jogos. Dentre os jogos tive a oportunidade de presenciar o jogo do boliche, 

onde as crianças aprendem quantidades, ao contar o número de pinos derrubados, 

cores, quando identifica as cores destes pinos, e as formas, visto que a professora cola 

em cada pino um formato (círculos, quadrados, retângulos e triângulos). (Figuras 9, e 

10) 

Há mais dois jogos, também muito lúdicos, que irei expor aqui. O primeiro será a trilha, 

neste a criança aprende a contar brincando. Ela joga o dado, contudo, ela vai andar a 

quantidade de vezes indicada no dado. Vence quem chegar primeiro ao final do 

percurso. No trevo a criança também jogará o dado, só que cada lado estará 

representado com uma cor (ou com uma forma geométrica- se a professora optar por 

explorar as formas), com isso, a criança terá que pegar um objeto na sala 

correspondente com aquela cor. Ao final a professora pergunta quem acertou mais, e 

quais cores e formas saíram. 

A utilização dos jogos na educação infantil é extremamente importante, pois possuem, 

em si, objetivos e finalidades imprescindíveis, seja para um aprendizado mais lúdico ou 

um ensino mais saudável. O jogo favorece ao processo de desenvolvimento pessoal da 

criança, esta passa a experimentar seus sentidos, trazendo novas sensações e valores 

ao que está sendo jogado. Nele está incutido a espontaneidade, a expressividade, a 

flexibilidade, a curiosidade e a criatividade, pontos cruciais para o aprimoramento das 
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potencialidades infantis. Através de Huizinga pude compreender melhor o significado 

do jogo: 

                 
 O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de 
ser diferente da vida cotidiana. (2007, p. 33) 
 

 

Há também as oficinas, onde se brinca de faz-de-conta. A professora pedi que as mães 

tragam telefones quebrados de casa, sapatos, roupas de adulto, para que as crianças 

possam vivenciar a rotina através do lúdico.Contudo, elas brincam de mercado, de mãe 

e filho dentre tantas outras, mas sem saber, elas estão utilizando seus conceitos 

lógicos e matemáticos. 

Como se não bastasse, ainda há o parque dirigido, onde, com a orientação e ajuda da 

professora, as crianças brincam de chicotinho queimado (figura 11), morto- vivo (figura 

12), dentre tantas outras atividades. Percebi que a tentativa é de resgatar aquelas 

velhas brincadeiras, que apesar de antigas trazem consigo uma riqueza imensa. Elas 

promovem o desenvolvimento da atenção, concentração e etc., além de ser altamente 

saudável para os que dela participam.  

De acordo com as observações, pude perceber que a expressão corporal conquistou 

seu lugar nesta turma. Lá, as crianças têm a chance e a possibilidade de manifestar 

suas imaginações, ações e movimentos através das brincadeiras. A articulação e a 

movimentação do corpo fazem parte do cotidiano da sala de aula, e o estímulo corporal 

é realizado sem restrições. Contudo destaco aqui o que Vigotski tem a dizer sobre a 

importância do movimento na vida das crianças. De acordo com ele, nesta faixa etária, 

a criança possui a fala relacionada ao movimento. Portanto ao se movimentar, ela está 

estimulando sua oralidade, se a professora utiliza atividades que favoreçam o 

movimento, como é o caso desta, há uma manipulação de instrumentos criativos que 

contribuem para o desenvolvimento da fala. A boa promoção desta irá acarretar num 

desenvolvimento cognitivo, pois o desenvolvimento da fala é a primeira fase do 

desenvolvimento cognitivo. 

Mas a caixa surpresa foi algo que muito me emocionou, pois traz consigo a surpresa, a 

descoberta, a construção de caminhos para se chegar ao concreto (figuras 13 e 14). 

Explicando melhor, ela é uma caixa coberta de “cami”, cada dia uma criança irá levá-la 

para casa, e com a mãe decidir qual surpresa colocará na caixa, na verdade, é livre, 
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qualquer coisa pode ser colocado ali, desde que parta do coração e da vontade da 

criança. Ao sentar na roda com a surpresa a professora dar pistas para que as crianças 

descubram o que está dentro dela. As crianças ficam envolvidas naquela situação, 

participando atentamente até descobrir o que teria na caixa. Percebi nos olhos atentos 

daquelas crianças, a alegria em tentar desvendar o mistério- o que poderia estar na 

caixa? E de fato, isso é extremante importante na formação destas, aguçar a 

curiosidade, a criatividade e a imaginação faz parte do processo de amadurecimento e 

construção do ser. 

Me surpreendi bastante ao visitar essa turma, pois pude enxergar, na prática, a teoria 

que até então havia estudado.E de fato, é possível ser lúdico na prática, as 

possibilidades são imensas, e o primeiro passo a ser dado está em proporcionar que a 

criança experimente sensações, sentidos e sonhos de viver. 

Concluindo o meu pensamento, destacarei aqui, mais uma vez, esta frase 

interessantíssima de Machado, que demonstra, perfeitamente, tudo o que penso sobre 

o ato de brincar e o mundo lúdico. Ela me faz compreender o quão é importante pôr a 

ludicidade em prática. O cotidiano escolar deve estar aberto para esse processo, assim 

como a escola em que tive o prazer, e a oportunidade de observar. 

A partir de tudo o que vivenciei posso evidenciar, sem medo, que as atividades lúdicas 

estão diretamente atreladas ao desenvolvimento infantil. Junto a elas as crianças têm a 

oportunidade de crescer, e amadurecer, utilizando suas estruturas cognitivas. É 

seguindo essa linha de pensamento que reapresentarei esta bela frase de Machado:  

 
É no processo de brincar que são construídas as capacidades e as 
potencialidades da criança, pois que ela é um ser que se constitui 
pela ação e pela compreensão de sua ação... A perspectiva lúdica é dinâmica 
e possibilita organizar, construir, entender e ressignificar a realidade. (2007, p. 
221) 

 

3.2.1- Escola B 
 
Na Creche, infelizmente, não encontrei a mesma abertura que as escolas A e C, visto 

que, não pude observar a sala de aula. Contudo, não tive a oportunidade de analisar, a 

fundo, as atividades propostas durante a aula. Sendo assim, o meu trabalho não iria 

estar completo sem o devido contato com os métodos de ensino utilizados pela 

professora. Fiquei restrita, apenas, a observar o salão, espaço de recreação, e onde 

algumas atividades são direcionadas pela professora. 
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Chegada a hora dos alunos saírem para o salão, todos se sentaram diante da mesa 

para a execução de uma atividade com giz de cera e papel lixa, contudo, as crianças 

ficam livres para desenhar o que quiserem. Enquanto a elaboração do desenho a 

professora está sempre em contato com as crianças, estimulando-as e verificando suas 

representações no desenho. 

O estímulo ao desenho é algo imprescindível na educação infantil. O desenho é um 

meio pelo qual as crianças utilizam para expressar e comunicar o que sentem, sua 

execução é de grande importância para o desenvolvimento das capacidades criativas 

da criança.  

Estudos apontam que é através do desenho que a criança retrata os problemas nos 

quais possa estar passando, através de detalhes ou pequenas coisas o adulto poderá 

detectar diversos tipos de preocupações e problemas perpassados pela criança. Além 

de servir para classificar o nível de desenvolvimento de uma criança, determinando se 

ela está ou não com algum tipo de atraso no seu desenvolvimento.  

Por isso, a atenção do educador nesse momento é, de fato, indispensável. Ao observar 

a professora, constatei que ela está no caminho certo, acompanhar as formas de 

manifestações dos sentimentos dos seus alunos, é verdadeiramente importante para 

que se possa detectar suas emoções e representações. 

Após desenhar, os pequenos recebem um giz e ficam livres para riscar o chão, mas 

sempre com o intermédio da estagiária e da professora. 

Num determinado momento a estagiária incentiva o conhecimento do corpo 

contornando, com giz, o corpo de uma criança que a pediu que fizesse isso. Nesse 

momento muitas crianças se aproximam da estagiária, cada contorno executado é 

olhado com bastante curiosidade e atenção. Achei muito interessante essa forma de 

trabalho com o corpo, ludicamente a estagiária ensinou sobre as partes ou membros do 

corpo, além do que o projeto deste respectivo semestre engloba o estudo sobre o 

corpo, possuindo o seguinte título: “Meu corpo, meu espaço”. 

Houve outra atividade bastante lúdica e que eu não poderia deixar de salientar aqui. 

Foi quando a professora fez uma linha tortuosa no chão, com giz e pediu para que as 

crianças a seguissem, andando por cima dela. As crianças que estavam com o velotrol 

também aderiram à curtição. Esta atividade promove para que a criança se localize no 

espaço, treinando sua coordenação motora grossa. O próprio RECNEI evidencia sobre 

a importância de estimular o ato motor através do trabalho com movimento, pois este 
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possibilitará o desenvolvimento dos aspectos específicos da motricidade das crianças. 

Dentre suas orientações práticas salienta sobre a importância da “Utilização dos 

recursos de deslocamento e das habilidades de força, velocidade, resistência e 

flexibilidade nos jogos e brincadeiras dos quais participa.” (v.3, p.17) 

A professora explicou-me que apesar da rotina de uma creche ser diferente da de uma 

escola (as crianças ficam o dia todo, tomam banho, almoçam, e etc.), ainda assim, à 

uma rotina de aula.Faz-se a roda, depois há as atividades propostas de acordo com a 

idade da criança, a recreação e algumas ocupações, como assistir vídeos e etc. 

Assim como na escola A, ela também está trabalhando com as “Cores e formas”, além 

de mais uma projeto que é o “Ouvindo e interagindo” (trabalho este que se desenvolve 

com a utilização de músicas). 

Em suma, apesar de não ter observado a sala de aula, pude constatar que existe uma 

boa relação entre a professora e seus alunos, ela está sempre interagindo junto a eles, 

ocupando um papel de mediadora do processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação ao cuidado com a criança percebi que a escola A se atenta mais a esse 

aspecto, alguns acontecimentos que presenciei me fizeram perceber a diferença entre 

essas duas instituições. Englobarei melhor esse assunto na minha análise crítica, 

evidenciando a importância do cuidar na educação infantil.                                                             

 
3.2.2- Escola C 
 
Na entrada as crianças sentam-se na mesa para brincar com alguns objetos que a 

professora dispõe na mesa (letrinhas, brinquedos de montar e com formato de 

animais). 

Quando a maioria dos alunos chegam, ela os chamam para a roda.Como de praxe, a 

professora escolhi uma pessoa para pintar no calendário a data do dia (Figura 22) . 

Depois de descoberta a data, a professora á explora bastante, repetindo-a quantas 

vezes forem necessárias. Depois que a criança pinta, ela conta o número de dias que 

se passaram até a chegada desta. 

Logo após inicia o trabalho com as fichas (possui os nomes e as fotos dos alunos), pedi 

para que uma criança tire uma ficha da sua mão, após retirá-la a criança terá que dá-la 

para seu respectivo colega, e assim vai, até que todos participem do processo. O 

importante dessa atividade é fazer com que a criança associe o nome á foto. Nesse 

sentido, se isso for feito de forma contínuo, e nessa escola é feito, vai ter um momento 
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em que a criança não mais necessitará da permanência da foto, visto que, já associará 

as letras ao seu nome e a do colega. 

Normalmente, a professora canta algumas músicas depois dessa atividade, 

estimulando a linguagem e a expressão corporal das crianças, pontos imprescindíveis 

na educação infantil. 

Então a professora deixa-os brincar livremente, podendo utilizar todos os brinquedos 

da sala, nesse momento, a animação e o contentamento tomou conta da turma, todos 

se empenharam em brincar, somente brincar, nada era mais importante do que isso. 

Eram tantas as brincadeiras, mas cada um encarava a sua como única, naquele 

momento, só existia eles e o mundo da fantasia. Numa bela frase de Machado destaca-

se essa amplitude da arte de brincar, dando-a a devida diversidade de significações 

para a vida da criança: 

 
... Aqui mora o brincar: numa atividade desinteressada, com finalidade 
intrínseca, em busca de uma experiência estética; o brincar pelo prazer de 
brincar, como experiência de existência, de si e do outro, da corporeidade e da 
sensualidade, do contato- consigo e com o mundo. (1998, p.30) 
 

Foi interessante observar que o quadro de rotina exposto na sala de aula, engloba uma 

série de aspectos importantes como, acolhimento, roda, área externa, lanche e 

brincadeiras, artes, corpo e movimento, roda de música e estória. Contudo, percebe-se 

a preocupação por uma educação centrada na criança, ou seja, parte-se do 

pressuposto de que os sujeitos em formação são fruto de suas vivências, por isso faz-

se necessário percebê-los como seres repletos de emoções e sentimentos. A criança, 

nesse caso, utiliza e manifesta seus sentidos através dessa diversidade de “momentos” 

promovidos pela rotina, e isso, de fato, é extremamente importante na educação 

infantil, propor estes “momentos” é fazer com que os pequenos alunos se encontrem 

consigo mesmo, para depois compreender tudo o que está a sua volta. 

Não poderia deixar de falar sobre a ida das crianças à biblioteca para a aula de 

contação de estória. A animação foi contagiante, chegado lá às crianças se sentaram, 

e ouviram a estória de João e Maria, conforme a professora vai contando, as crianças 

vão interagindo á suas falas. A sensação que tive é de que o mundo encantado de 

João e Maria as trouxe para dentro da estória, e de fato, eles já estavam se sentindo 

completamente envolvidos pelas aventuras destes simpáticos personagens. Porém o 

que mais me encantou foi o simples fato da professora não ter utilizado nenhum 

recurso para chamar a atenção das crianças, sem utilizar nenhum suposto “atrativo” ela 
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prende a atenção das crianças através de sua fala, sempre lúdica e dinâmica. (Figura 

23) 

Ao ter o contato com o projeto da turma percebi a sua grande riqueza e ao mesmo 

tempo, sua organização. O acesso foi tão significativo que pude lê-lo, assim como na 

escola A. Existem dois eixos, um sobre os Contos Clássicos, e outro sobre as 

Formigas. O primeiro se chama- “Quem conta, reconta, e faz de conta”, inicia 

evidenciando que a escolha do tema ocorreu pelo fato da literatura infantil ser um 

espaço garantido na educação infantil, visto que, constrói a capacidade simplificada da 

linguagem, favorecendo ao desenvolvimento da motivação e da aquisição de 

habilidades de acesso a língua escrita. Mais adiante sintetiza sua importância no 

crescimento pessoal e imaginativo da criança, além de simbolizar fantasias infantis 

universais. Evidencia ainda a importância dos contos clássicos na vida das crianças, 

quando enfatiza que auxilia a criança a conhecer o mundo e a se conhecer. Há uma 

ampliação do vocabulário, organização do pensamento através da sequência narrativa, 

além de estimular o pensamento e a linguagem escrita. Dentre um dos objetivos 

procedimentais havia um que me chamou a atenção, pela grande aproximação com 

meu tema de monografia, que era a participação de brincadeiras, conversas e outras 

atividades lúdicas que aproximem dos contos. Os contos trabalhados serão: 

Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos, O gato de botas, Branca de neve e os 

sete anões e A bela adormecida (a forma de leitura deste livro é a partir da vivência 

lúdica, visto que, as crianças trarão um travesseiro para ouvi-la deitadas). 

Vejamos então quantas contribuições são advindas graças á uma forma lúdica de atrair 

os alunos através dos contos. De forma sutil a professora desenvolve uma série de 

habilidades e potencialidades nas crianças.   

Pude presenciar o projeto sendo posto em prática dentre um dos dias de observação, 

neste dia a professora contou a estória de Chapeuzinho vermelho de uma forma 

diferente, onde colocava uma luva, e em que cada dedo tinha um personagem da 

estória (Figuras 24 e 25). As crianças ficaram encantadas com a contação, prestaram 

atenção do início ao fim da estória. No final a professora se veste de Chapeuzinho 

vermelho e lobo mau (Figuras 26 e 27) e o mais interessante é que as crianças, no seu 

mundo imaginativo, acreditam que ela é a chapezinho vermelho e o lobo mau. É muito 

importante incentivar a imaginação das crianças na educação infantil. Os diversos 

autores que pude “entrar em contato” durante meus estudos, apontam para a 
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imaginação como a “mola propulsora” do desenvolvimento humano em todas as 

esferas, por isso evidenciam a importância de sua presença na educação infantil, o 

desenvolvimento das atividades curriculares deve levar em conta a sua implantação. 

O projeto que envolve o estudo sobre as formigas, também é interessante, mostrando-

se bastante lúdico. A pretensão é mostrar para as crianças os benefícios e os 

malefícios destes insetos. 

Para o desenrolar das atividades o projeto aponta para a utilização de músicas, 

pinturas, desenhos, modelagens, colagens, dança, movimento, jogo dramático.Achei 

interessante quando observei que dentre uma das atividades, havia uma com o objetivo 

de passar pelos lugares da escola onde podia-se encontrar formigueiro. Outra bastante 

lúdica também, tinha o intuito de aliar a brincadeira ao ensino, visto que, tinha o 

objetivo de realizar brincadeiras corporais imitando as formigas (andar enfileirado, 

agachado e etc.).Ainda dentre as atividades a professora engloba os levantamentos 

dos conhecimentos prévios e mecanismos de defesa em relação á esse inseto (se já 

foram mordidos, o que sentiu, como ficou o lugar que ela mordeu e etc.) 

Sendo assim, e dando continuidade a tudo o que expus anteriormente, analisarei 

criticamente as escolas observadas, para isso utilizarei a LDB, o RECNEI, o PCN, além 

de autores que se manifestem em relação aos assuntos abordados. 

 

3.3- Análise crítica das observações realizadas 

 

Repensando a questão dos espaços físicos das escolas de educação infantil os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RECNEI) salientam: 

                                                                     
O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para 
que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e 
aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à 
sua ação, sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos 
professores em função das ações desenvolvidas. Deve ser pensado e 
rearranjado, considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária, 
assim como os diferentes projetos e atividades que estão sendo 
desenvolvidos. 
 

 

O que está exposto nos referenciais, infelizmente, não condiz com a nossa realidade, 

vivemos num país contraditório, onde os recursos financeiros para a educação são 

desviados e levados á quem, na verdade, não necessita. A luta é constante, mas 

poucos têm a oportunidade de se realizar financeiramente, sendo assim, o RECNEI se 
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distancia da realidade, deixando de lado a situação precária em que nos encontramos 

na questão financeira.  

Das escolas observadas, apenas a C teria a oportunidade de estar adequando o 

espaço às necessidades advindas pelas crianças e professores. A escola B ficaria 

excluída desse processo, não possuindo recursos financeiros suficientes para a 

concretização de melhorias no espaço. Porém suas necessidades de adequação são 

imensas, do parque infantil, que está interditado - não havendo o acesso das crianças, 

até a área freqüentada por elas cotidianamente (limitada e desprovida de recursos que 

propiciem o desenvolvimento das crianças). Com isso eu pergunto, o que fazer nessa 

situação? De fato, não teria outra solução se não esperar que um dia estes recursos 

extraviados cheguem á instituição. E enquanto isso as crianças sofrem sem 

experienciar a essência de ser criança. A importância que elas “... corram, balancem, 

subam, desçam e escalem ambientes diferenciados, pendurem-se, escorreguem, 

rolem, joguem bola, brinquem com água e areia, escondam-se, etc.” (Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil) se esvaem, tornado-se distantes e 

superficiais. 

É exatamente com essa linha de pensamento que exponho o desabafo de Machado 

em relação á problemática de espaço e propostas pedagógicas em que passam as 

instituições. Nesse sentido chama a atenção do “poder” público e da “sociedade civil”: 

 
“... em síntese, a expansão em curso vem ocorrendo com um atendimento de 
qualidade deteriorada. Temos problemas de espaço inadequados, de 
ausência de propostas pedagógicas... Enfim, temos uma gama de situações 
que estão exigindo um urgente ordenamento do esforço público e da 
sociedade civil em benefício da criança.” (1994, p.140)  

 

Ainda de acordo com os RECNEI deve haver uma preocupação com a forma como os 

materiais estão organizados, assim como, com a “estruturação do espaço”. Suas 

adequações são, segundo eles, indispensáveis e intrínsecos aos projetos educativos. E 

eu concordo com os referenciais, dar possibilidade para que as crianças possam se 

movimentar, correr, pular, e extravasar seus sentimentos é indispensável não só para o 

seu desenvolvimento motor, mas também psicológico. A instituição deve repensar, 

dentro de suas possibilidades, a organização dos materiais e a estrutura física que 

estão dispostas para as crianças. Pois toda criança tem direito de se expressar (art.16, 

II), brincar (art.16, IV), e se divertir (art.16, IV). 
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Além disso, é importante que as instituições disponibilizem diversos recursos para que 

as crianças utilizando-as possam criar, recriar, imaginar, construindo e reconstruindo 

conceitos através de sua próprias experiências.É trazendo essa importância que o 

RECNEI evidencia: 

  

Recursos materiais entendidos como mobiliário, espelhos, brinquedos, livros, 
lápis, papéis, tintas, pincéis, tesouras, cola, massa de modelar, argila, jogos os 
mais diversos, blocos para construções, material de sucata, roupas e panos 
para brincar, etc. devem ter presença obrigatória nas instituições de educação 
infantil de forma cuidadosamente planejada. Os materiais constituem um 
instrumento importante para o desenvolvimento da tarefa educativa, uma vez 
que são um meio que auxilia a ação das crianças. 

 

Analisando junto ao Recnei as escolas A e C estariam dentro do padrão ideal. A escola 

A estimula bastante o trabalho com os variados tipos de recursos, como brinquedos, 

massa de modelar, colagens, recortes, dentre outros. A escola C dispõe de uma 

diversidade imensa de brinquedos, contendo um espelho na sala, onde as crianças 

frequentemente se observam, além de diversos tipos de instrumentos que favoreçam a 

imaginação ao brincar de faz de conta, e outros recursos como o livre acesso às 

estórias, lápis, papéis e etc. 

Machado (2007) também chama a atenção para a importância de brincar e utilizar a 

imaginação evidenciando que, é a partir desse processo que as crianças constroem 

suas potencialidades, pois, ela se constitui pela ação e pela compreensão de sua ação. 

Analisando a LDB, constatei que na Sessão II, que consta a Educação Infantil á uma 

maior objetividade quando relacionado à Sessão III(ensino fundamental) e Sessão IV 

(ensino médio). Mesmo assim, convém ressaltar (mais uma vez) o que nela, é dito. No 

artigo 29 incita-se: 

 
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 

 
Este artigo me chamou a atenção, pois em poucas palavras expressa o objetivo central 

da educação infantil, desenvolver a criança integralmente, quer dizer capacitar a 

criança em todos os aspectos, não centralizando, apenas no aspecto intelectual, mas 

em outros componentes indispensáveis para a formação de um “ser”. E de fato, a 

criança necessita de ser levada em conta a partir de sua particularidade, não deve ser 
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vista como um “robô”, pronto a captar os variados tipos de conteúdos. A criança deve 

ser cuidada “integralmente”. 

Através das minhas observações constatei um cuidado com esses aspectos do 

desenvolvimento. Há uma tentativa de desenvolver as crianças psicologicamente, 

através do respeito em relação às individualidades de cada um, fisicamente, junto ás 

brincadeiras, e atividades lúdicas que exercitem o corpo e a motricidade das crianças, 

o intelectual, quando ensinava-se às crianças os diversos tipos de conteúdos, e o 

social, quando ensinava-se as regras e promovia-se, através das atividades em grupo 

(brincadeiras e etc.), a interação entre elas. 

Completando esse pensamento, onde a criança deve ser vista como um ser em 

construção, que deve ser compreendida em seus diversos aspectos, é que chamo a 

atenção para a importância das atividades lúdicas na educação infantil. Esta possibilita 

um aprendizado contínuo, favorecendo a completude do processo pedagógico. 

Elas contribuem não só para a melhoria no processo de ensino-aprendizagem, mas 

também como contribuidor das diversas manifestações expressivas. É fundamental 

trazê-la para a sala de aula, apesar de haver muitas resistências em utilizá-las. Os 

preconceitos em relação á essas atividades, não deixam enxergar a sua fundamental 

importância para a vida escolar das crianças. Vistas, muitas vezes, como ponto de 

dispersão e bagunça, acabam sendo inadequadamente utilizadas. Mas a “disciplina” e 

a “ordem” não advêm de alunos corretamente enfileirados e calados, mas daqueles 

que se manifestando, colocam-se como seres participativos e ativos. O RECNEI (1998) 

faz evidência a esse aspecto da seguinte forma: 

 

...um grupo disciplinado não é aquele em que todos se mantêm quietos e 
calados, mas sim um grupo em que os vários elementos se encontram 
envolvidos e mobilizados pelas atividades propostas. Os deslocamentos, as 
conversas e as brincadeiras resultantes desse envolvimento não podem ser 
entendidos como dispersão ou desordem, mas sim como uma manifestação 
natural da criança. (vol. 3, p.19) 

 
Nesse aspecto, percebo que todas as professoras das respectivas instituições que 

observei, têm o conhecimento do quanto é importante trabalhar junto ao lúdico, 

nenhuma de suas atitudes em relação á criança marcavam imposições rígidas ás 

regras ou até mesmo rigor no “ordenamento” da sala de aula. Pelo contrário, todas 

elas, e principalmente as escola A e C (que pude acompanhar mais de perto), propõem 

uma didática completamente lúdica, onde as crianças se sentem, verdadeiramente, à 
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vontade para manifestar seus pensamentos, ações (através do movimento), e atitudes. 

As atividades lúdicas realizadas incentivavam uma prática que além de ordenada, 

favorecia á compreensão do “mundo da criança”, sempre dinâmico e expressivo. 

As atividades lúdicas e o ato de brincar foram evidentes nos ambientes em que pude 

observar. Todas as instituições incentivam a criação, a imaginação, e a fantasia das 

crianças, compreendendo a importância destes, para a formação dos “pequenos” 

alunos. 

E de fato, não há como dissociar as atividades lúdicas (brincadeiras e etc.) da 

educação infantil, é essencial fazer essa união para que a criança possa desenvolver 

“inteiramente” o seu “lado” cognitivo, afetivo e social. E é nesse sentido que o RECNEI, 

mais uma vez, evidencia a importância de levar em consideração a criança, ela é um 

sujeito ativo, mas em constituição e que, por isso, deve ser “escutado” e “levado em 

conta”: 

 
...Tomar a criança como ponto de partida exigiria compreender que para ela, 
conhecer o mundo envolve o afeto, o prazer, o desprazer, a fantasia, o brincar, 
e o movimento... Que para ela, a brincadeira é uma forma de linguagem. (v.2, 
p.7) 

 
 Em relação ao que está citado a cima, e relacionando-o ás minha observações, 

também pude compreender essa  grande amplitude que envolve o mundo da 

criança.Mas sinto que no fundo, ela quer ser amada, respeitada e a cima de tudo 

exercer os seus direitos básicos de brincar, conhecendo e se reconhecendo através 

desta. 

Quando brincam ou participam de atividades imaginativas e curiosas, viajam para o 

mundo dos sonhos, acreditando estar verdadeiramente lá. Mas enquanto ela se deleita 

dentre o mundo da imaginação, ela pensa, utiliza sua criatividade, sua liberdade, seus 

sentimentos, emoções, compreendendo o ser e o estar no mundo. 

Sendo assim posso dizer com toda certeza, que todas as escolas por que passei 

incentivam essas possibilidades de criação e imaginação através dos diversos tipos de 

atividades lúdicas, principalmente nas escolas A e C. Nestas, posso dizer com 

convicção que as crianças são felizes, visto que, elas manifestam suas vontades, suas 

emoções, e expressões corpóreas constantemente, estando verdadeiramente livres 

para usufruir do seu corpo e de sua mente. Utilizando diferentes tipos de linguagens 

(corporal, oral, musical, e etc.), elas incentivam as crianças á se “ajustarem” ás 
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diferentes situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, 

expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos, e avançar no seu 

processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade 

expressiva. 

É expressando essa importância da utilização dos diferentes recursos lúdicos é que, 

mais uma vez, evidencio a imprescindível presença da brincadeira na vida das 

crianças. Elas também ensinam a criança a viver, seja individual ou em grupo. Junto á 

elas as crianças perpassam á uma série de valores, constituindo o seu caráter e sua 

personalidade. Na questão brincadeira a escola C se superou, dispondo de diversos 

recursos para a promoção das brincadeiras, lá as crianças brincam bastante, utilizam, 

para isso, bonecas, espelho, brinquedos de encaixar, dentre outros. Percebi que 

enquanto eles brincavam se desvinculavam do mundo, criando o seu próprio mundo, 

uns preferiam fazer isso sozinhos, outros em dupla e outros num grande grupo.   

Uma passagem do RECNEI resume muito bem o quanto a brincadeira deve ser levada 

em conta. Contudo, traz sua importância para o mundo da criança: 

Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas 
mesmas, as crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução de 
problemas que lhe são importantes e significativos. Propiciando a brincadeira, 
portanto, cria-se um espaço no qual as crianças podem experimentar o mundo 
e internalizar uma compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e 
os diversos conhecimentos. 

 

Essa proporção que o RECNEI dá a brincadeira, de fato, existe. Há uma dimensão 

maior presente na criança quando ela brinca, e isso pude perceber na prática. Elas 

trazem um mundo para dentro delas, criando as mais diversas possibilidades 

imaginárias. Quanto á isso Benjamin ressalta: ”Não há dúvida que brincar significa 

sempre libertação. Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para si, 

brincando, o pequeno mundo próprio” (BENJAMIN, 2000, p. 85). 

No aspecto cuidar, pude constatar que as escolas A e C possuem um cuidado maior 

com a criança, as professoras estão sempre observando-as e atentas a qualquer 

suposta interferência. 
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Presenciei alguns descuidos com as crianças na creche. A falta de atenção e cuidados 

em relação á elas me fizeram enxergar um certo descaso com a higiene  e saúde das 

mesmas.Sendo assim o RECNEI aponta para essa importância: 

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das 
crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar 
pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os 
procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios de 
promoção à saúde.  

Ou seja, o cuidado requer a atenção, e o respeito á criança. Se não há um “elo” entre 

estes dois, irá existir uma falha no processo de desenvolvimento integral da criança, 

que envolve a dimensão afetiva, o biológico (corpo) e o cognitivo. A alimentação, e os 

cuidados com a saúde também fazem parte desse complexo processo de formação da 

criança. Sendo assim, é extremamente interessante trazer discussões nesse sentido, 

pois as vivências no cuidado e no amor são pontes para a formação de futuros seres 

plenos e saudáveis.  

Dentre as escolas que observei a mais completa foi a A, pois favorece e estimula a 

criança a se desenvolver integralmente, seja através do resgate de algumas 

brincadeiras plenamente enriquecedoras (favorecedoras da motricidade, do ritmo, da 

atenção, e etc.), pelo estímulo dado á criança através da linguagem, da visualização, 

do incentivo á criatividade, á imaginação, às interações entre os colegas, á 

expressividade, ou seja, qualidades promovidas pelas atividades lúdicas. A constância 

em que as atividades lúdicas estão presentes, me emocionaram e fizeram-me crer que 

é possível acreditar numa educação dos sonhos, que a qualidade da educação de 

nossas crianças está nas nossas mãos, mãos que fazem, que lutam e que colocam em 

prática o que vem do coração. Contudo, o cuidar, o brincar, o amar, e educar estavam 

visivelmente entrelaçados nesta turma. As minhas experiências de estágio me fizeram, 

por vezes, acreditar que não seria possível existir tal união, estas me decepcionaram, 

afastando do meu coração o que me parecia a educação ideal (através do amor). 

Porém o contato com novas vivências me despertaram para outras formas de educar, 

que utilizando o amor através do lúdico possa fazer a criança feliz e realizada. 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Inicio minhas considerações finais evidenciando o forte vínculo entre as atividades 

lúdicas e a educação infantil. Essa relação é intrínseca, não há como separá-las.  

No decorrer da elaboração desta monografia fui me encantando pelos conhecimentos 

novos adquiridos em relação ao tema, porém esse contentamento ocorreu graças ao 

prazer, o prazer em analisar o tema, e em aprofundá-lo. Cada momento aqui 

explicitado foi realizado com amor, veio do coração, posso até salientar que eu estava 

inteira e completa em toda sua elaboração, estava plena. Se fosse um tema 

desinteressante aos meus olhos, talvez não tivesse concluído nem mesmo um capítulo, 

assim também ocorre com a criança dentro da escola, se ela não se sente plena, 

alegre e motivada para produzir, o caráter lúdico não estará presente, contudo, ela não 

estará aberta para a vida. Quando o conteúdo é passado de forma agradável, se 

aproximando dos desejos e vontades da criança, ela passa a aprender e apreender os 

“assuntos” mais facilmente, levando-os para toda a vida.  

As atividades lúdicas tomam as crianças como ponto de partida, priorizando a mente 

sobre o corpo, o método conteudista sobre a vivência e a experiência, o abstrato sob o 

concreto e o pensamento sobre a expressão. 

Durante minhas observações constatei que a aplicação das atividades lúdicas tornam 

as crianças mais interessadas, e curiosas. A interação também conquista seu lugar, 

tornando a prática pedagógica mais agradável. Sendo assim, constato que estas 

atividades promovem o pleno desenvolvimento da criança na educação infantil, 

favorecendo a construção de conceitos e valores imprescindíveis para a formação das 

mesmas. 

Revivendo um pouco de cada capítulo construído, percebo que no capítulo I (primeiro 

subtítulo) expus o sofrimento por que passaram as crianças durante a Idade Média, 

sendo vistas como uma miniatura do adulto, não tinham tanto acesso ás atividades 

adequadas para sua idade, principalmente as crianças pobres (filhos dos servos), que 

no feudalismo trabalhavam nos feudos dos Senhores ajudando seus pais na produção. 

Somente com o advento do capitalismo começaram a surgir preocupações com relação 

á criança, como os cuidados no caráter assistencial médico e a criação de instituições 

direcionadas ás crianças.  
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No segundo capítulo discuto a importância das atividades lúdicas (e da brincadeira) na 

educação infantil, trazendo suas contribuições para o desenvolvimento e aprendizado 

das crianças. 

No terceiro trago minhas experiências ao observar as três instituições. Presenciei 

diversas formas de implantação das atividades lúdicas, o que enriqueceu bastante o 

meu trabalho, concretizando toda a minha teoria e estudos sobre o assunto. O que 

pude presenciar me faz ter mais certeza da sua importância, precisamos dar um sim 

para a transformação da pedagogia, e através destas atividades estimular as crianças 

a expandir suas consciências, entrando em contato com as diversas possibilidades 

presentes na vida. 

Graças a educação lúdica podemos questionar os padrões de medo e sofrimentos 

incontidos em nossa sociedade, sugerindo outras formas de ver a vida. Enxergo como 

uma possibilidade de mudança, onde a criança é vista como um ser que pensa, que 

fala, que se manifesta com o corpo. Ao atuarmos junto ás atividades lúdicas passamos 

a compreender as diversas manifestações da criança (como correr, pular, rir, pensar, 

agarrar, puxar, chorar, emocionar, sentir, falar, dar cambalhotas, ferir-se, cura-se e 

etc.), como algo natural, avistando-o como um ser na sua totalidade. 
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