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RESUMO 
 
 

O presente trabalho objetivou compreender a importância do lúdico como condição 
facilitadora para o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Para 
isso, primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de modo a 
contextualizar o papel do lúdico ao longo da história, trazendo definições do termo e 
também de outros conceitos como: jogo, brinquedo e brincadeira. São apresentadas 
discussões sobre a importância da ludicidade para o desenvolvimento e 
aprendizagem da criança. Por fim, reflexões de como o espaço físico das instituições 
de educação infantil podem ser organizadas, de forma a estimular e permitir as 
brincadeiras infantis e visar seu desenvolvimento global e tornando a aprendizagem 
mais significativa e prazerosa. Foi feita também uma pesquisa de campo, realizada 
na Ludoteca da Universidade Estadual de Londrina, onde foram observadas cerca 
de dez crianças, entre quatro e dez anos, em situações de brincadeiras. Foi 
realizada uma entrevista com cinco professoras deste espaço, sendo três estagiárias 
e duas coordenadoras. Os resultados obtidos permitiram identificar a relevância do 
lúdico para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. 
 
Palavras-chave: Lúdico. Desenvolvimento. Aprendizagem. Cantos Temáticos. 
Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que a criança, desde bebê, precisa receber diversos 

estímulos, os quais devem contribuir para o desenvolvimento integral e abranger 

todos os seus aspectos: físico, cognitivo, afetivo e social. Esses elementos são 

indispensáveis para que a criança possa ter a liberdade de manipular, explorar e 

criar, a fim de alcançar a sua autonomia. 

Proporcionar à criança uma aprendizagem significativa supõe 

respeitar suas necessidades e interesses, de modo a proporcionar a construção de 

espaços e a elaboração de atividades que, despertarão o interesse da criança e 

farão com que ela se desenvolva plenamente e, como consequência, possa 

aprender mais e melhor. 

Para que isto possa ser alcançado, é preciso ter como ponto de 

partida a essência lúdica da criança, pois é também por meio do brincar que a 

criança entra em contato com o meio externo, ou seja, é pela manipulação, 

exploração e experimentação do meio e de seus elementos que a criança adquire 

novos conhecimentos e se desenvolve. 

O interesse pelo tema surgiu durante o segundo ano do curso de 

Pedagogia, na disciplina de Pesquisa Educacional, quando nos foi solicitado a 

escolha de um tema para a elaboração do pré-projeto de pesquisa. Dentre os 

diversos temas a serem pesquisados, dois despertaram minha atenção: um deles, a 

ludicidade.  

Após várias leituras a respeito dos temas, decidi-me por realizar a 

pesquisa sobre a importância do lúdico na Educação Infantil como recurso 

metodológico para o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

Estes estudos despertaram meu interesse sobre a temática e me proporcionaram a 

oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre o brincar. Portanto, a 

pergunta que norteou todas as etapas desta pesquisa foi: Qual a importância do 

brincar na Educação Infantil, como condição facilitadora do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança? 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi descrever e compreender 

a importância do lúdico como condição facilitadora para o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança.  
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Este estudo está dividido em duas etapas. A primeira parte incide 

em uma pesquisa bibliográfica sobre a temática e a segunda consiste em um 

trabalho de campo realizado por meio de observação e entrevista. De acordo com 

Gil (2008), estes instrumentos podem ser definidos como uma técnica empregada 

pelo investigador frente ao investigado, de modo a formular perguntas com o 

objetivo de coletar dados, pois esta pesquisa está voltada para diagnóstico e 

orientação. 

A coleta de dados foi realizada numa Ludoteca, localizada na 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). Esta é um programa de extensão da UEL 

que atende crianças de quatro a dez anos, cuja proposta filosófica é a da livre 

escolha, ou seja, as crianças têm autonomia para escolher com o que querem 

brincar.  A instituição foi escolhida por ser um lugar que busca contemplar, em todas 

as suas atividades, as questões referentes à ludicidade e também por propor como 

estratégia de trabalho, a exploração de cantos temáticos e diversificados nas 

brincadeiras das crianças.  

A observação foi realizada em um grupo de aproximadamente dez 

crianças no período da manhã, na faixa etária citada anteriormente. Esta foi também 

a oportunidade para a realização das entrevistas com as coordenadoras e 

estagiárias do projeto. 

A análise dos dados contribuiu para verificar como o conceito de 

brincar é encarado pelas coordenadoras, bem como pelas futuras professoras no 

sentido de ser um elemento importante para o desenvolvimento e aprendizagem da 

criança. Verificou-se, junto aos educadores da ludoteca, como é desenvolvido o 

trabalho com cantos temáticos, no intuito de atingir os objetivos a eles atribuídos. 

Sendo assim, o capítulo 2 consiste num breve histórico acerca da 

perspectiva de vários estudiosos em relação ao conceito de brincar, desde a 

antiguidade até os dias atuais. 

No capítulo 3, foram descritos os conceitos de: lúdico, brincadeira, 

brinquedo e jogo. Esta descrição pretende levantar as diferenças e semelhanças 

entre cada elemento. Discutiu-se também sobre a importância do brincar para o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

A abordagem do capítulo 4 é sobre a organização dos espaços das 

instituições de Educação infantil e como estes podem vir a favorecer as brincadeiras. 
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Foram listadas também algumas formas de organizar o espaço, tendo em vista a 

proposta dos cantos lúdicos. 

Os capítulos 5 e 6 são referentes à apresentação da análise e dos 

dados obtidos por meio das observações e entrevistas que foram realizadas com as 

educadoras da Ludoteca. 
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2 BRINQUEDO: BREVE HISTÓRICO 

 

A importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança surge com os gregos e romanos. Na antiguidade, 

precisamente na Roma e Grécia Antiga, já se discutia acerca da relevância da 

utilização de brinquedos nas práticas educativas. Platão, assim como Aristóteles, 

defendia a relevância das brincadeiras em situações de aprendizagem, ao invés de 

práticas violentas e opressivas (KISHIMOTO, 1990).  

Contudo, é com a chegada do Cristianismo que a sociedade vigente 

impõe uma educação rígida, em que as práticas educativas baseavam-se na 

memorização dos conteúdos, sem qualquer preocupação com o desenvolvimento da 

inteligência dos alunos. Neste contexto, não havia espaço para os jogos no 

ambiente educacional, uma vez que eram considerados delituosos (KISHIMOTO, 

1990). 

De acordo com Wajskop (1995), na antiguidade já se utilizavam 

dados, doces e guloseimas com formato de letras e números para ensinar às 

crianças os conteúdos, das mais diferentes áreas do conhecimento como: filosofia, 

matemática, estudo das línguas, entre outras. 

A partir do Renascimento, surge, nos séculos XV e XVI, 

primeiramente na Itália e posteriormente se espalha por toda Europa, o jogo como 

estratégia pedagógica. Este ganha prestígio entre as práticas dos jovens e passam a 

fazer parte do seu cotidiano.  

Uma característica marcante deste período foi criação e utilização de 

jogos pedagógicos, cuja finalidade era proporcionar uma melhor aprendizagem. Os 

jogos de exercícios de barras, as corridas e atividades com bolas, assim como os de 

cartas tornam-se cada vez mais frequentes. Comenius (1593), assim como Locke, 

afirmavam que a criança aprende por meio dos sentidos e que os jogos didáticos 

contribuem, consideravelmente, para a aquisição do conhecimento (KISHIMOTO, 

1990). 

Até o século XVIII, os jogos educativos eram destinados apenas à 

educação da elite, ou seja, aos filhos dos príncipes e dos nobres. Gradativamente, a 

partir desse período, os jogos tornam-se uma prática popular. É neste contexto, que 

surge um novo sentimento de infância.  
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Kishimoto (1990) reitera que esta fase da vida passa a ser entendida 

como etapa essencial na evolução do ser humano. Para Wajskop (1995), os 

trabalhos desenvolvidos por Comenius (1593), Rousseau (1712) e Pestalozzi (1754) 

contribuíram para esse novo sentimento de infância. A criança deixou de ser 

considerada um “vir a ser”, para se tornar um sujeito com características próprias. 

Deste modo, a educação deveria atender à criança em todas as suas necessidades 

e utilizar para isto métodos próprios, que fizessem uso dos sentidos, valendo-se de 

brinquedos educativos que favorecessem o divertimento e o prazer.  

De acordo com Arroyo (1994): 

 

Durante muitos séculos a infância não foi sujeito de direitos. Ela era 
simplesmente algo a margem da família, considerada como um vir a 
ser. [...] Hoje, a criança, pelo seu momento social, já é considerada 
como alguém que tem sua própria identidade, seus direitos. (p. 18). 

 

A partir do século XVIII, portanto, a criança deixa de ser considerada 

um adulto em miniatura e passa a ser atendida em suas especificidades. A infância é 

vista agora como a fase mais importante do desenvolvimento do sujeito. A criança, 

então, de acordo com Arroyo (1994), é considerada como alguém que tem sua 

própria identidade e direitos: direito à vida, à moradia, à dignidade, à segurança, à 

educação e o de brincar, pois a criança, nesta atividade, aprende e se desenvolve 

plenamente. 

De acordo com Assis, (2006) 

 

Pode-se considerar que a criança se humaniza por meio da 
brincadeira na medida em que essa atividade lhe possibilita a 
apropriação do uso de objetos, a interação com outras pessoas, a 

internalização de normas de conduta e de relações sociais. (p.95)  
 

Por meio das brincadeiras, as crianças tomam conhecimento do 

mundo à sua volta: se relacionam com outras crianças, trocam idéias e experiências, 

apropriam-se dos objetos ao manipulá-los e explorá-los. Tudo isso favorece a 

construção das relações sociais e de identidade da criança, enquanto ser que pensa 

e sente.   

Kishimoto (1990) ressalta ainda as afirmações de muitos 

pensadores, que em sua época, comentaram a importância dos jogos para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. De acordo com a autora, no século 
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XVIII, Rousseau, ao escrever sua obra Emílio, ressaltava a necessidade da criança 

em freqüentar uma educação que estivesse ao alcance de suas características, pois 

os pequenos têm um modo de ver, de pensar e de sentir, que lhe é próprio.  

Segundo Barbosa (2006), Rousseau preconizava que a educação 

deveria ocorrer considerando o corpo como ponto de referência. Deve, assim, levar 

em conta a importância da inteligência e da consciência moral. Ainda segundo a 

autora, ele defendia a idéia de uma educação livre, ou seja, a partir das 

experimentações, na qual a criança deveria ter possibilidades de usufruir de um 

espaço que lhe ofertasse gama de experiências, a fim de enriquecer seu 

desenvolvimento e aprendizagem. À criança deve ser possibilitado oportunidades de 

agir, criar, se movimentar e manipular objetos. 

Ainda de acordo com Barbosa (2006), Pestalozzi, seguidor de 

Rousseau, propunha exercícios agradáveis, que integrassem crianças de diferentes 

idades. Além disso, defendia que a educação tem início a partir do nascimento e faz-

se pelos sentidos. Deste modo a criança, desde os primeiros meses de vida, deveria 

receber diversos estímulos, com objetivo de contribuir para o seu desenvolvimento 

integral e, assim, abranger todos os seus aspectos: físico, cognitivo, afetivo e social. 

Para tanto seria preciso criar situações onde ela possa ter a liberdade em manipular, 

explorar e criar, a fim de se alcançar a autonomia. 

É a partir de Froebel, criador do jardim de infância, que a utilização 

dos jogos começa a fazer parte das práticas educativas, com o objetivo de facilitar 

as tarefas escolares. Froebel desenvolveu jogos pedagógicos, que segundo ele, 

contribuíam para o desenvolvimento das potencialidades das crianças, pois 

considera a infância como uma fase importante para a formação do sujeito. Os jogos 

educativos, desenvolvidos por Froebel, têm como função ensinar os conteúdos de 

forma prazerosa, aonde a criança tenha a oportunidade de aprender brincando 

(BRENELLI, 1996). 

Para Almeida (1974), os métodos lúdicos inseridos na educação 

passam a se fortalecer a partir dos estudos de Froebel, o qual concebia o jogo como 

um instrumento para a promoção da educação das crianças. 

Brenelli (1996) afirma que além de Froebel, outros educadores como 

Dewey, Decroly, Montessori, consideravam o jogo como estratégia fundamental para 

o desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual e social da criança. 
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Depois de Froebel, outros pensadores também desenvolveram jogos 

educativos. Decroly, assim como Maria Montessori, criaram materiais educativos, 

destinados principalmente para crianças portadoras de necessidades especiais, cuja 

finalidade estava voltada para o desenvolvimento da motricidade, da percepção e do 

raciocínio. Montessori desenvolveu uma pedagogia em que os ambientes 

contemplassem as necessidades das crianças, dentre estas, a necessidade de 

brincar. Propôs a criação de um espaço pensado para as crianças, dispondo 

também de uma mobília e objetos adequados a elas. Esses espaços traziam 

representações da vida diária das crianças (KISHIMOTO, 1990). 

Como afirma Wajskop (1995): 

 

[...] é apenas com a ruptura do pensamento romântico que a 
valorização da brincadeira ganha espaço na educação das crianças 
pequenas. Anteriormente, a brincadeira era geralmente considerada 
como uma fuga ou recreação e a imagem social da infância não 
permitia a aceitação de um comportamento infantil, espontâneo, que 

pudesse significar algum valor em si (p. 19). 
 

A partir de então, diversos estudos têm sido realizados e múltiplos 

brinquedos, das mais variadas formas, cores e tamanhos produzidos, para atender 

às diversas necessidades da criança, pois podem aumentar consideravelmente a 

valorização do brincar no ambiente escolar. 

Barizon e Oliveira (2009) relembram as marcas históricas e culturais 

deixadas, ao longo dos séculos, pelas concepções sobre o brinquedo, o jogo e o 

brincar. Enfatizam que a produção dos brinquedos na idade média ocorria de forma 

artesanal e sua utilização era em situações diversas, não apenas por crianças, mas 

também pelos adultos, em cultos domésticos ou funerários.  De acordo ainda com as 

autoras: 

 

Depois do renascimento, os brinquedos foram sendo substituídos 
pelas brincadeiras coletivas de adultos e crianças. Na sociedade 
moderna do século XX surgiu outra configuração: o desenvolvimento 
industrial estabeleceu a produção, a venda e o consumo sistemático 
dos brinquedos destinados, agora, especificamente às crianças. 

(BARIZON; OLIVEIRA, 2009, p.184) 
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Já o século XXI apresenta outro contexto mais industrializado, com 

novas tecnologias, materiais, e, deste modo, os jogos e os brinquedos perdem sua 

forma artesanal e ganham outras configurações (BUJES, apud BARIZON; 

OLIVEIRA, 2009). 

No Brasil, a valorização do brincar pode ser observada a partir da 

década de 1980 devido às diversas pesquisas relacionadas ao tema, que 

comprovam a eficácia do brinquedo nessa fase tão importante para a formação 

humana: a infância. Começam a surgir as primeiras brinquedotecas e há um 

aumento do interesse dos empresários do setor de brinquedo na criação de jogos 

cada vez mais diversificados e interessantes às crianças e aos jovens (KISHIMOTO, 

1990). 

Em 1980 surge o primeiro laboratório de psicopedagogia (LaPp) do 

instituto de psicologia da Universidade de São Paulo, coordenado pelo professor 

Lino de Macedo. Este tinha o objetivo de realizar pesquisas sobre jogos de regras e 

processos cognitivos na perspectiva piagetiana. No mesmo período, a professora 

Rosely Brenelli, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), iniciava seus 

trabalhos sobre o desenvolvimento operatório, raciocínio, noções aritméticas a partir 

dos jogos de regras. Outras iniciativas, em várias instituições de ensino superior, 

associações e grupos de trabalho do país permitiram um avanço do conhecimento 

sobre a importância dos jogos no processo de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança (RIBEIRO; ROSSETTI, 2009). 

Desta forma, pode-se concluir que as diversas pesquisas, realizadas 

ao longo da história por vários pensadores, contribuíram para que o lúdico fosse 

visto como uma ferramenta importante para o desenvolvimento cognitivo dos 

pequenos. Faz-se necessário, também, ampliar o conhecimento sobre as 

concepções dos professores em relação ao papel que o lúdico desempenha. É 

preciso avaliar como os docentes inserem esta prática em sala de aula e como a 

criança responde a esses estímulos.  

No próximo capítulo será abordado os conceitos de lúdico, jogo, 

brinquedo e brincadeira, além de enfatizar as contribuições destes para 

aprendizagem e desenvolvimento da criança. 
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3 LÚDICO, JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRA: CONCEITOS 

 

O termo lúdico, muito utilizado atualmente nas escolas pelos 

educadores, tem sua origem na palavra latina “ludus”, se refere a brincar, jogar e 

significa alegria, divertimento (ROSA; DI NISIO, 2006). 

Brougere (2008) definiu como „cultura lúdica‟ todas as situações 

lúdicas e todo o conjunto de experiências deste tipo acumuladas pelo indivíduo. Elas 

se iniciam nas brincadeiras de bebê e se estendem ao longo de sua vida. Para o 

autor, “a criança adquire, constrói sua cultura lúdica brincando. É o conjunto de sua 

experiência lúdica acumulada [...], que constitui sua cultura lúdica” (BROUGERE, 

2008, p.26).  

Fazem parte deste tipo de cultura abordada pelo autor três 

elementos fundamentais e, na língua portuguesa, são vistos como sinônimos. São 

eles: o jogo, o brinquedo e a brincadeira. Existe certa dificuldade em definir o 

significado de cada um, pois são considerados, principalmente no Brasil, como 

indissociáveis.  

Segundo Kishimoto (2001), entre os fatores que contribuem para 

esta dificuldade, ou seja, buscar significação específica para cada termo, está o 

contexto social e cultural em que o sujeito está inserido, assim como as atribuições 

pessoais de cada indivíduo, pois “uma mesma conduta pode ser jogo ou não jogo, 

em diferentes culturas, dependendo do significado a ela atribuído” (KISHIMOTO, 

2001, p. 15). O valor que cada sujeito investe num objeto é que irá determinar se 

este será um objeto lúdico ou não. Para uma criança, um pedaço de madeira pode 

se tornar um carrinho, assim como um cabo de vassoura pode ser um cavalo. 

Em algumas culturas, um determinado objeto é utilizado como um 

jogo, um brinquedo, em outras é uma ferramenta de trabalho, necessária para a 

subsistência da família. Isto dependerá do valor que cada indivíduo investe em 

objetos e ações. 

De acordo com Cordazzo e Vieira (2007), na língua portuguesa a 

ação lúdica infantil pode abranger os termos brincar e jogar, sendo que o brincar 

possui características não estruturadas, ou seja, se define pela ação espontânea da 

criança, com regras implícitas que podem ser modificadas conforme a necessidade 

da criança. O jogar, por sua vez, é uma atividade de jogos de regras explícitas. 

Entretanto, ambos podem se confundir.  
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Devido à variedade de fenômenos que é considerada no jogo, a 

tarefa para definí-los é bastante complexa. Esta dificuldade se dá quando um 

comportamento pode ser considerado como jogo ou não jogo, por exemplo, o arco e 

a flecha. Em um contexto, podem ser considerados como jogo, em outros são 

entendidos como atividade de preparo físico. Esta caracterização dependerá do 

significado atribuído a estes comportamentos (KISHIMOTO, 2001) 

Para a definição do termo jogo, algumas características importantes 

devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, o sentido que cada 

sociedade, em particular, atribui ao jogo. Assim como a presença de um sistema de 

regras e também por poderem apresentar-se de diferentes formas em jogos 

específicos (KISHIMOTO, 2001) 

Cordazzo e Vieira (2007) ressaltam ainda, que o jogo tem uma 

finalidade a ser alcançada: a vitória. Já para Kishimoto (2003) ao jogar, a criança, 

principalmente as crianças menores, não pensa em buscar resultados, sejam eles 

positivos ou negativos. O que importa é a satisfação de suas necessidades. Na ideia 

da autora, os resultados têm um fim em si mesmo. Sendo assim, as crianças não se 

preocupam se suas brincadeiras irão trazer algum benefício para o seu 

desenvolvimento físico, afetivo ou se irá auxiliá-lo na aprendizagem de algum 

conteúdo. O que importa é o prazer e, podemos dizer também, o desprazer que a 

atividade lhe proporciona. Desprazer no sentido de, quando a criança perde em 

alguma brincadeira, porém esses momentos ajudam a criança a lidar com a 

frustração. 

Para Chateau (1987, p.20), “[...] o jogo é sério, tendo quase sempre 

regras rígidas, incluindo fadigas e às vezes levando mesmo ao esgotamento. Não é 

um mero divertimento é muito mais.” Quando a criança participa de um jogo, toda 

sua concentração e dedicação estão voltadas para sua atividade. Ela o leva 

realmente a sério. 

 Segundo Bassedas; Huguet e Solé (1999), o jogo é uma atividade 

que proporciona prazer e diversão. Além disso, não possui uma finalidade externa, 

pois tem caráter imediatista. A criança pequena brinca aqui e agora, não pensa no 

que suas ações podem gerar no futuro. Contempla também a existência de regras, 

além de apresentar uma característica simbólica. Para as autoras “no jogo, 

transformamos o mundo exterior para adaptá-la às nossas necessidades” 

(BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999, p. 143). 
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Os jogos de regras são considerados como meios de compreender e 

intervir nos processos cognitivos das crianças. Estes têm como características “[...] 

uma atividade que propõe ao sujeito uma situação-problema (objetivo do jogo), um 

resultado em função desse objetivo e um conjunto de regras” (BRENELLI, 1996, p. 

25). 

Contudo, uma das características que vários estudiosos concordam 

é a presença de regras. O jogo “[...] é uma atividade mais estruturada e organizada 

por um sistema de regras mais explícitas.” (ALMEIDA, 2005, p. 04), como por 

exemplo, jogos de cartas, de tabuleiro, de construção, em que vêm estabelecidas as 

regras específicas para cada tipo de situação. 

 Ao observarmos duas crianças em uma atividade de jogo, 

percebemos a necessidade que ambas demonstram em definir algumas regras. “A 

existência de regras em todos os jogos é uma característica marcante.” 

(KISHIMOTO, 2003, p.04). Para Cordazzo e Vieira (2007), jogo será entendido como 

um objeto que possui regras explícitas e pré-estabelecidas com um fim lúdico. 

Barizon e Oliveira (2009) definem o jogo como algo que se 

caracteriza pela necessidade do outro para jogar, ou seja, exige a presença de um 

parceiro para que o jogo ocorra, podendo este ser, até mesmo, virtual. Esta é uma 

característica marcante na atualidade, pois muitas crianças passam mais tempo 

brincando com vídeo games, computadores, celulares, do que com brincadeiras que 

exigem espaço físico e a companhia de outras crianças. Esta tendência é criticada 

por muitos autores, pois consideram que este tipo de brincadeira não promove a 

interação, a cooperação e a reflexão sociocultural (BARBOSA; HUNGER; PEREIRA 

apud BARIZON; OLIVEIRA, 2009). 

Segundo Kishimoto (2003) o jogo possui duas funções importantes: 

a função lúdica e a educativa. A primeira refere-se à diversão, prazer e até mesmo 

desprazer que os jogos proporcionam a quem os utiliza. Como complemento, a 

função educativa se define pelo objetivo de ensinar algum conteúdo ao indivíduo por 

meio desta estratégia pedagógica. O jogo educativo, segundo a autora, surgiu no 

século XVI como auxílio na atividade didática, cujo objetivo era a aquisição de 

conhecimentos, fato determinante para a conquista de espaço definitivo nas 

instituições de Educação Infantil. 

Como ferramenta pedagógica, o jogo também favorece o 

aprendizado pelo erro. Em outro contexto, o erro pode inibir o desenvolvimento da 
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criança, pois a impede de expor sua forma de pensar e agir. Por meio do jogo, 

mesmo que erre e de acordo com a atitude do adulto que conduz este processo 

didático, a criança poderá criar estratégias próprias para possíveis soluções dos 

problemas (KISHIMOTO, 2003) 

Ainda de acordo com a autora, o jogo em sua função educativa 

apresenta dois sentidos: sentido amplo e restrito. 

O sentido amplo permite a livre exploração da criança em espaços 

organizados pelo professor, de modo a buscar o desenvolvimento global da criança. 

Neste caso, mesmo que a criança possua liberdade para explorar o ambiente e os 

objetos, estes não deixam de ser mediados pelo professor. 

O sentido restrito possui, de forma muito clara, mediação do 

professor, uma vez que as ações desenvolvidas são orientadas por ele. O objetivo 

aqui é proporcionar a aquisição ou treinamento, pelas crianças, dos conteúdos 

específicos e também habilidades intelectuais. 

De acordo com Bassedas; Huguet e Solé (1999), o jogo educativo 

pode ser apresentado em dois momentos. Em alguns ele pode ser dirigido pela 

professora, ou seja, ela propõe uma série de atividades que devem ser seguidas 

pelos pequenos, cujo objetivo é estimular e despertar o interesse deles para a 

atividade proposta, e assim esta acaba por se tornar mais atrativa. Em outros 

momentos, este despertar pode ocorrer por meio do brincar espontâneo, aonde não 

há um planejamento prévio por parte do professor, pois o principal objetivo é permitir 

que as crianças divirtam-se, relaxem e se descontraiam. Não há intervenção direta 

do professor nestes momentos. Ele se limita a observar as brincadeiras infantis. 

Contudo o jogo educativo, ainda que apresente sua característica lúdica, tem a 

finalidade de contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

O brinquedo, por sua vez, caracteriza-se pela sua diferenciação em 

relação ao jogo. Segundo Kishimoto (2001 p.18), “[...] o brinquedo supõe uma 

relação íntima com a criança e indeterminação quanto ao seu uso, ou seja, a 

ausência de um sistema de regras que organizam sua utilização.” O uso deste 

brinquedo pela criança irá depender de sua imaginação. Estes objetos lúdicos 

permitem que a criança crie representações, evoquem aspectos da realidade 

vivenciados por ela e até mesmo situações imaginárias que são impossíveis de 

serem realizados na vida real. A criança pode utilizar-se de qualquer objeto numa 

situação de brincadeira, basta, para isso, atribuir-lhe uma função lúdica. 
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De acordo com Barizon e Oliveira (2009), as concepções em relação 

aos termos jogo, brinquedo e brincadeira foram se modificando ao longo da história. 

Os brinquedos, na Idade Média, eram objetos fabricados de forma artesanal e 

utilizados para culto doméstico ou funerário e sendo destinados aos adultos. A partir 

do século XX, na sociedade moderna, os brinquedos, agora produzidos pela 

indústria, têm como consumidor principal as crianças. Eles deixam de ser artesanais 

e passam a serem produzidos em grande escala, utilizando-se de diversos materiais 

para sua fabricação. O brinquedo, além disso, também é diferenciado em função do 

gênero e pelo local onde ocorrem as brincadeiras. 

Ainda de acordo com Barizon e Oliveira (2009, p. 194) “o brinquedo 

é um objeto cultural” e se distingue de qualquer outro objeto na medida em que seu 

papel é determinado pelo valor lúdico atribuído a ele pela criança. Para ser 

considerado brinquedo, o objeto precisa ter uma função lúdica, ou seja, qualquer 

coisa pode se tornar um brinquedo desde que lhe seja concedido tal atribuição. Para 

a criança qualquer objeto pode se tornar um brinquedo, como por exemplo, uma 

caneta pode virar um avião. 

De acordo com Batista (2009), a característica principal do 

brinquedo é servir como suporte da brincadeira e contribuir para o desenvolvimento 

integral da criança e não simplesmente servir como objeto decorativo da sala, onde 

o mesmo se restringe apenas ao olhar da criança, sem que seja permitido manipulá-

lo. 

O brinquedo é o suporte da brincadeira e sua principal função é a 

execução efetiva desta prática; é o objeto que irá estimular a atividade lúdica infantil 

(CORDAZZO; VIEIRA, 2007). 

Segundo Kishimoto (2001, p.21) o brinquedo “[...] enquanto objeto, é 

sempre suporte da brincadeira. É o estimulante material para fazer fluir o imaginário 

infantil.” É o objeto que a criança utiliza como mediador entre ela e a brincadeira. 

Segundo Almeida (2005), o brinquedo pode ser um objeto estruturado, ou seja, 

aqueles que são comprados prontos, ou não estruturados, aquele objeto em que a 

criança investe um sentido lúdico.  

Neste contexto, foi possível atribuir ao brinquedo a responsabilidade 

de dar suporte à brincadeira. Sendo assim, o que vem a ser a brincadeira?  

As brincadeiras, ao longo das gerações, vêm se modificando e se 

estruturam de acordo com a cultura do grupo da qual a criança faz parte. Não 
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somente é alterada pela transmissão cultural, mas também pelos significados que as 

crianças atribuem a ela, o qual ocorre por meio das interações sociais (ALVES; 

GNOATO apud BARIZON; OLIVEIRA, 2009). 

As brincadeiras tradicionais são transmitidas de geração em 

geração, por meio da oralidade e faz parte da cultura de modo geral. Entretanto, as 

brincadeiras de criança também podem ser consideradas como cultura infantil. De 

acordo com Pontes e Magalhães (2003), as crianças brincam de forma livre e 

espontânea e representam manifestações da cultura popular de tal forma, que a 

cultura infantil vai sendo transmitida, e permite a ampliação do convívio social e do 

prazer de brincar. 

Cordazzo e Vieira (2007) salientam a dificuldade em definir o termo 

brincadeira, uma vez que o que pode ser considerado como tal em um determinado 

contexto pode não sê-lo em outro. A brincadeira é vista como a ação que a criança 

desempenha durante as atividades lúdicas, no jogo e podem, inclusive, ser 

acompanhada do brinquedo. 

Além disso, pode ser determinada como uma atividade livre, sem 

delimitação e possuir fim em si mesma. Apesar de não apresentar regras explícitas, 

a brincadeira é estruturada por normatizações, que implícitas, pode ser modificada 

conforme a necessidade do grupo, tipo de situação facilmente observada durante o 

recreio das escolas, por exemplo. 

Para Kishimoto (2001), a brincadeira se define pela “ação que a 

criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. 

Pode-se dizer que é o lúdico em ação” (p. 21). É o momento de divertimento, de 

alegria, em que a criança se distancia do mundo real que a cerca e adentra no 

mundo do faz de conta. Ela realiza ações que lhe dão prazer, mas, muitas vezes, a 

brincadeira pode gerar também frustrações, por exemplo, quando ela perde uma 

competição. 

Para Almeida (2005, p. 04), “a brincadeira se caracteriza por alguma 

estruturação e pela utilização de regras.” Essas regras, na maioria das vezes, não 

aparecem de forma nítida e podem ser modificadas, dependendo do modo como a 

criança conduzirá a brincadeira. Para Cordazzo e Vieira (2007) a brincadeira é 

entendida como a descrição de uma atividade não estruturada, a qual possui um fim 

em si mesmo e apresenta regras explicitas ou implícitas. 
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Em um estudo realizado por Barizon e Oliveira (2009) com cinco 

famílias de três gerações, percebe-se que, na primeira geração, predominam as 

brincadeiras tradicionais e os brinquedos utilizados eram feitos artesanalmente, 

sendo raros os brinquedos industrializados. 

Na segunda geração, embora predomine as brincadeiras 

tradicionais, há um aumento do número de brinquedos industrializados tecnológicos, 

como videogame, ferrorama, entre outros, que levam ao desaparecimento gradativo 

dos brinquedos artesanais. 

Já na terceira geração prevalece o predomínio de brinquedos 

temáticos e tecnológicos, mas são mantidas também algumas brincadeiras 

tradicionais, as quais foram transmitidas pelas gerações passadas.  

Nota-se que ao longo do tempo, o brinquedo se modificou e foi de 

encontro com as necessidades lúdicas de um determinado contexto. Isto, entretanto 

não aconteceu com as brincadeiras, que se mantiveram intactas entre as gerações. 

Enfim, o universo lúdico abrange os termos jogo, brinquedo e 

brincadeira, os quais também estão relacionados ao conceito de brincar e 

desempenhando, portanto, papel fundamental para a aprendizagem e 

desenvolvimento global da criança, pois traz inúmeros benefícios para os aspectos 

físico, cognitivo, afetivo e social. Para tanto é imprescindível que o professor 

considere as diversas formas de expressão da criança, dentre elas, as que ocorrem 

por meio das situações lúdicas.  

 

3.1 AS ATIVIDADES LÚDICAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

 

A infância é a fase mais importante do desenvolvimento humano e 

também é o período da vida em que as atividades lúdicas, como jogos, brinquedos e 

brincadeiras são mais constantes. Embora o brincar seja uma construção social 

(BROUGERE, 2008), e que prevalece em todas as idades, é quase impossível falar 

de criança e não falar de brincadeiras, pois é como se o brincar fosse parte 

integrante da criança.  
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Segundo Batista (2009, p.102): 

 

O uso do brincar na educação infantil prevê principalmente a 
utilização de práticas agradáveis e adequadas as crianças, capazes 
de fazer acontecer o aprendizado, dentro do seu mundo, das coisas 
que lhe são importantes e naturais, e que respeitem as 
características próprias das crianças, seus interesses e esquemas 
próprios de raciocínio. 

 

O brincar é uma característica marcante da infância e, sem dúvida 

uma necessidade de todas as crianças. Neste sentido, este pode ser utilizado como 

um auxiliador no processo de ensino aprendizagem, uma vez que tem como ponto 

de partida, os elementos e fundamentos mais importantes e significativos para a 

criança. Desta forma, é possível despertar o interesse dos pequenos de modo a 

buscar o objetivo que se quer atingir, ou seja, o desenvolvimento e aprendizagem, 

da maneira mais prazerosa e divertida possível.  

 

3.1.1 O Brincar nas Diferentes Fases de Desenvolvimento da Criança 

 

A brincadeira, embora possa ser observada em todas as fases da 

vida, tem maior influência na infância. Na medida em que a criança cresce e se 

desenvolve, as brincadeiras também evoluem. O modo de brincar se modifica 

conforme a idade. As brincadeiras de um bebê são diferentes das de uma criança de 

seis anos. Elas também acompanham o ritmo de desenvolvimento de uma criança, 

numa escala evolutiva, sendo, no entanto, cada etapa dela muito importante para o 

seu desenvolvimento (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

Segundo Oliveira (2009), Piaget, apresenta três tipos de jogos: os 

jogos de exercícios, presente no estágio sensório-motor; os jogos simbólicos, 

presente no estágio pré-operatório e por fim os jogos de regras, presentes no 

estágio operatório-concreto, os quais são mantidos e melhorados no período 

operatório formal. 

Primeiramente, predomina o jogo sensório motor, ou como 

denominado por Piaget, jogos de exercícios. Estes são predominantes nos dois 

primeiros anos de vida e possibilitam desenvolver habilidades motoras de forma 

global, tanto a coordenação motora fina quanto a grossa (BASSEDAS; HUGUET; 

SOLÉ, 1999). 
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Inicialmente, as brincadeiras de um bebê ocorrem com o próprio 

corpo. Ao rolar de um lado para o outro, levar a mão à boca, manipular um novo 

objeto, ao examiná-lo e ao interagir com outras pessoas, especialmente com a mãe, 

o bebê cria momentos lúdicos, que mesmo sem qualquer finalidade específica, 

contribui significativamente para o seu desenvolvimento. 

 De acordo com Cordazzo e Vieira (2007, p.93):  

 

“[...] As primeiras brincadeiras do bebê, que são caracterizadas pela 
observação e posterior manipulação dos objetos, oferecem à criança 
o conhecimento e a exploração do seu meio através dos órgãos do 
sentido.”  
 

Quando a criança nasce, seu primeiro objeto lúdico é o próprio 

corpo. Ela brinca com as mãos, com os pés, levando-os à boca e exprime alguns 

balbucios. Este ato, como afirma Chateau (1987), não tem nenhum objetivo a ser 

alcançado pela criança, porém são essenciais para o seu desenvolvimento. Esses 

comportamentos são considerados como elemento de preparação de funções 

motoras e cognitivas futuras, como: andar, pegar, movimentos de pinça, 

manipulação e utilização da linguagem oral. Estes eventos irão ocorrer mais a frente, 

como salienta o autor (p. 17) e, para tanto, “o jogo tem o papel de exercitar as 

funções”.  

Segundo Batista (2009, p. 105), “no início da vida, o bebê está 

aprendendo a lidar com o próprio corpo, e a brincadeira tem um papel 

importantíssimo nessa aprendizagem, pois possibilita a troca com o meio.” Ainda de 

acordo com a autora, esta brincadeira é denominada como de exercício, uma vez 

que a criança, por meio de movimentos e sensações, exercita funções tanto 

sensoriais quanto motoras. 

Conforme Weiss (1989), nesta fase, o brinquedo contempla um 

conjunto de estímulos. Estes podem ser visuais, em que a criança percebe cores, 

formas e movimentos; gustativos, quando a criança leva o objeto a boca e táteis, 

quando ela consegue pegar o objeto, manipulá-lo e sentir sua textura.  

Estas ações lúdicas do bebê relacionam-se, principalmente, ao seu 

aspecto motor como: pegar, segurar e apertar os objetos. São movimentos 

essenciais para o desenvolvimento da criança. Por isso é importante que ela tenha 

contato com brinquedos desde muito cedo, pois eles são fontes inesgotáveis de 

estímulos. 
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De acordo com Batista (2009) o brincar de um bebê se restringe 

basicamente na repetição e reprodução dos movimentos do corpo. Aos quatro 

meses aproximadamente, o bebê começa a se descentralizar do próprio corpo e 

passar a brincar com objetos à sua volta. 

Por volta dos oito meses, o bebê percebe que tanto os objetos 

quanto as pessoas continuam a existir mesmo fora do seu campo de visão. Neste 

período, a criança possui, ainda que rudimentar, uma intencionalidade em sua ação 

e uma forma pré-simbólica de brincar, a qual irá se desenvolver gradativamente 

(BATISTA, 2009).  

A partir dos 12 meses, o bebê começa a explorar mais o objeto e 

consegue descobrir novas formas de combinação e interação. Até os dois anos, as 

características que predominam no modo de brincar do bebê são repetitivas e 

funcionais. 

 No final dos dois anos de idade, o bebê passa a explorar melhor o 

ambiente que o cerca ao invés de repetir os movimentos que lhe dão prazer como 

fazia inicialmente e, assim, cria novos comportamentos (OLIVEIRA; MILANI, 2006). 

Por meio do jogo, a criança testa possibilidades de brincadeiras, busca novas formas 

de utilizar o objeto e com isso, sem querer, acaba por favorecer o aparecimento de 

aprendizagens e habilidades. 

As autoras Oliveira e Milani (2006) enfatizam a importância das 

brincadeiras nos primeiros anos de vida de um bebê: 

 

As brincadeiras do bebê são funcionais e práticas, visando ao êxito 
da ação. Propiciam não só o conhecimento de suas possibilidades e 
limitações sensório-motoras, mas também, juntamente com elas, a 
primeira noção de consciência de si mesmo, assim como de 
conhecimento do outro e do ambiente. Desta forma, pode-se dizer 
que o brincar do bebê com seus movimentos e sensações serve de 
base para todo o desenvolvimento posterior, assim como para a 
saúde mental da criança, que se constrói a partir de uma auto-
imagem positiva e interativa. (p. 13). 

 

A criança toma conhecimento de si mesma e do mundo a sua volta 

por meio de ações lúdicas. Mesmo que sem objetivo traçado, ela dá suporte para o 

seu desenvolvimento global. Contudo, quando não brinca, futuramente, pode 

apresentar consequências em seu desenvolvimento e comprometimentos no 

processo de aprendizagem (CHATEAU, 1987). 



25 

 

A partir do terceiro ano de vida, as brincadeiras deixam de ser 

funcionais, ou seja, relacionada ao aspecto sensório-motor, como as brincadeiras 

com o próprio corpo. Nesta fase elas passam a ser representativas e a criança deixa 

de brincar com o próprio corpo e passa a brincar de faz de conta. Para tanto, não 

precisa de um modelo real à sua frente, pois é capaz de lembrar-se de situações 

vividas em seu cotidiano e, a partir dessa abstração, criar novas situações 

imaginárias (OLIVEIRA; MILANI, 2006). Surgem, então, as brincadeiras simbólicas, 

que se caracterizam pelo simbolismo, pela representação, imaginação e fantasia. 

Tem sua gênese no aparecimento da representação e da linguagem (KISHIMOTO, 

2001). 

Os jogos simbólicos, neste sentido, contribuem para a capacidade 

afetiva e emocional das crianças, pois é por meio deles que os pequeninos revivem 

e reproduzem situações da vida real. “Essa simulação da realidade permite ir 

conhecendo, aceitando ou testando novas maneiras de relacionar-se, de enfrentar 

os conflitos e situar-se no contexto social e relacional” (BASSEDAS; HUGUET; 

SOLÉ, 1999, p. 144).  

A criança é capaz de representar, mentalmente, situações de seu 

cotidiano, de modo a contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento cognitivo, 

uma vez que exige da criança a evocação de experiências por ela vividas. 

 

A brincadeira, então, atesta essa profunda alteração na forma de 
pensar da criança, que demonstra já ser capaz de introjetar uma 
situação vivida por meio de imagens mentais e de projetá-las em 
outro contexto, valendo-se de cenas imaginárias [...] A criança revive 
situações que lhe foram significativas, como ela as viu ou como 
gostaria que tivessem acontecido (BATISTA, 2009, p. 108).  

 

Ao brincar de faz de conta, a criança representa papéis sociais, 

como o de pai e mãe, mediando e facilitando sua entrada no mundo adulto. Além 

disso, esta prática é essencial para a saúde da criança e também para o seu 

processo de socialização, pois a criança passa de um brincar individual para um 

brincar coletivo, “[...] fazendo com que perceba e sinta a necessidade e a alegria de 

estar junto” (OLIVEIRA; MILANI, 2006, p. 14). 

Para Chateau (1987), no jogo simbólico, a criança toma certa 

distância do mundo real e entra no mundo da imaginação, um lugar onde ela tem a 

capacidade de criar, de construir, de representar por meio da imitação do adulto. Ela 
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não precisa, necessariamente, ter a sua frente um modelo em que possa se 

espelhar. Ela pode evocar situações por ela vividas anteriormente a fim de 

representá-las.  

É fundamental a importância que este tipo de brincadeira oferece 

para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, pois “[...] é alterando o 

significado de objetos, de situações, é criando novos significados que se desenvolve 

a função simbólica, o elemento que garante a racionalidade ao ser humano” 

(KISHIMOTO, 2001, p.39). 

As brincadeiras simbólicas, de acordo com Batista (2009), facilitam a 

compreensão e separação daquilo que é realidade e fantasia, do eu e do outro. 

Inicialmente, estas ocorrem de maneira solitária e aos poucos a criança passa a 

construir atividades lúdicas coletivas que contribuem decisivamente para o seu 

processo de socialização. Isso exige da criança a habilidade de respeitar o ponto de 

vista do outro e, gradativamente, deixar de lado o egocentrismo. 

A existência de regras está presente, também, nas brincadeiras 

simbólicas, ainda que de forma implícita, mas com a necessidade de serem 

respeitadas. Com isso, a criança dá um grande salto em seu desenvolvimento, pois 

para conviver com o outro é necessário saber respeitar seu ponto de vista. A 

brincadeira simbólica predomina até, aproximadamente, os sete anos de idade, 

quando a preferência, a partir daí, passa a ser por brincadeiras com regras. 

Em relação aos jogos de regras, há um novo padrão no processo de 

desenvolvimento da criança. Estes possibilitam a estimulação das capacidades 

intelectuais e cognitivas, no qual a criança é constantemente desafiada a resolver 

situações problemas que vão desde as mais simples até as mais elaboradas e 

complexas (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

A criança começa a ter maior controle sobre suas ações em 

consequência da responsabilidade do cumprimento das regras do jogo. Ela não 

pode mais agir segundo suas vontades, mas de acordo com as regras pré-

estabelecidas pela brincadeira. 

Nessa fase, a criança já não brinca mais sozinha pela necessidade 

de dividir a brincadeira com o outro. Isso contribui, consideravelmente, para a 

interação com outras crianças, elemento que propulsiona a socialização e a 

interação, fator importante nesta etapa, pois a criança tem a possibilidade de 
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conviver harmoniosamente com o outro: trocar ideias e considerar a opinião do 

outro. 

Conforme salientam Fidelis e Tempel (2005, p. 22), “[...] o brincar 

representa um fator de grande importância na socialização da criança, pois é 

brincando que o ser humano se torna apto a viver numa ordem social e num mundo 

culturalmente simbólico.” Com o ato de brincar, a criança estabelece relações de 

socialização com o mundo. Ao invés de brincar ao lado de uma criança, ela passa a 

brincar junto, de maneira cooperativa.  

 

3.1.2 O Papel do Brincar na Aprendizagem e no Desenvolvimento Infantil 

 

É na infância que o brincar é considerado uma característica 

marcante. Segundo Chateau (1987, p.14), “[...] é pelo jogo, pelo brinquedo que 

crescem a alma e a inteligência”. É nesta fase que a criança constrói os alicerces 

necessários, ou seja, fatores motores e psíquicos que darão sustentação à sua vida 

adulta. 

Oliveira (2009) aponta o lúdico como parte integrante do processo 

de desenvolvimento humano, além de ser um fator importante na aprendizagem 

escolar.  

As atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento integral da 

criança, tanto nos aspectos motores, quanto intelectuais e sociais. Do ponto de vista 

motor, as atividades lúdicas contribuem para o crescimento e competitividade da 

criança. No aspecto intelectual, as crianças têm mais facilidade em solucionar 

determinados problemas. 

Para Batista (2009, p. 103): 

 

A maneira como uma criança brinca reflete sua forma de pensar e 
sentir, nos mostrando como está se organizando diante da realidade, 
construindo sua história de vida, conseguindo interagir com as 
pessoas e situações de modo original, significativo e prazeroso, ou 
não. A ação da criança reflete sua estruturação mental, o nível de 
seu desenvolvimento cognitivo e afetivo-emocional. 

 

Ainda de acordo com a autora, a criança revela sua personalidade 

por meio de situações lúdicas, consegue resolver conflitos e socializar-se com outras 

da mesma idade ou de faixa etária diferente. Na brincadeira, ela vivencia situações 
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que, na realidade propriamente dita, seriam mais difíceis de realizar, “[...] é, portanto, 

na situação de brincar que as crianças se podem colocar desafios e questões além 

de seu comportamento diário” (WAJSKOP, 1995, p.33).  

É na brincadeira que a criança ultrapassa os limites de 

comportamento esperados para sua idade.  

 

Através do brinquedo eles deixam que inúmeros complexos e 
problemas sejam sanados, devido à naturalidade com que se 
processa. Isso se nota quando a criança vence uma brincadeira, pois 
vem reforçar o prazer de brincar, animando, estimulando e dando 
confiança em si. A importância atribuída ao fato de vencer é motivo 
de orgulho e prazer (ROSA; DI NISIO, 2006, p.40). 

 

As autoras afirmam ainda que “[...] a criança só se mostra por inteiro 

através das brincadeiras” (ROSA; DI NISIO, 2006, p.40), pois como algo inerente à 

infância, durante o brincar, as crianças se tornam mais desinibidas e conseguem 

resolver, por meio das brincadeiras, as questões que se configuram como difíceis e 

conseguem solucioná-las com maior facilidade. Quando brinca, ela expressa sua 

personalidade, exprime suas alegrias e tristezas, supera seus medos, revela sua 

verdadeira identidade, pois “[...] jogando, a criança se revela inteiramente, em toda 

sua espontaneidade. Jogando, ela não sabe esconder nada dos sentimentos que a 

animam” (CHATEAU, 1987, p.30). 

Nos momentos lúdicos, a criança busca satisfazer desejos 

imediatamente impossíveis de ser realizados. Muitas vezes, as crianças criam 

situações imaginárias diferentes das que elas vivem, como se a intenção fosse fugir 

da realidade que as cerca. 

De acordo com Bassedas, Huguet e Solé (1999), o jogo 

desempenha um importante papel no desenvolvimento global da criança. Elas 

afirmam ainda que, de um lado, o jogo proporciona à criança uma aproximação com 

a realidade, com o mundo adulto e de outro, gera um afastamento dessa realidade, 

e a criança cria um mundo imaginário, onde tudo é possível conquistar e, 

certamente, mais gratificante. 

Por meio do brincar, a criança expressa suas aprendizagens, suas 

necessidades, exprime seus anseios, dá dicas de quem ela realmente é. Também 

“[...] ajuda os participantes a desenvolver confiança em si mesmo e em suas 
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capacidades” (MOYLES, 2002, p.22), pois oferece a oportunidade da criança 

superar seus limites e avançar no processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

O contato da criança com o mundo ocorre por meio de situações que 

contemplam o brincar, pois nesta prática ela brinca com seu próprio corpo, se 

imagina realizando papéis de adultos, simula, inventa e cria outras situações. O 

tempo todo, a criança relaciona a fantasia à realidade, em um “ir e vir” entre “um e o 

outro”. O brincar proporciona aos pequenos, momentos de prazer, alegria, diversão 

e descontração. 

A brincadeira é uma forma de linguagem e a principal atividade 

desenvolvida pela criança. Muitas são as contribuições desta atividade da infância 

para o seu desenvolvimento e sua aprendizagem, pois entre tantos fatores, estimula 

a criatividade, a imaginação, aguça a memória e a atenção. A criança, quando 

brinca, internaliza conhecimentos adquiridos no seu dia-a-dia, exercício que facilita 

sua compreensão do mundo (ALMEIDA, 2005). 

De acordo com Barizon e Oliveira (2009), o brincar possibilita à 

criança desenvolver a sociabilidade, a criatividade, a expressão. Por meio desta ela 

aprende a compartilhar, a interagir com outras crianças e adultos, além de construir 

conceitos fundamentais para seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.  

Uma criança, em situações lúdicas, se comunica consigo mesma, 

com seus brinquedos, assim como com seus pares: aqueles com quem ela divide a 

brincadeira. Esta oportunidade pode favorecer, consideravelmente, o 

desenvolvimento da linguagem. De acordo com Moyles (2002), a criança passa a 

compreender a si mesma e a confiar em suas capacidades, habilidade que lhe 

proporcionará maior autonomia e independência. 

Outro aspecto importante, destacado por Dell‟ Agli e Brenelli (2009), 

enfatiza que as funções cognitivas e afetivas estão intimamente relacionadas e, 

embora aparentem ser indissociáveis, cada uma possui uma natureza diferente.  

A função cognitiva faz referência às percepções, da inteligência 

prática para abstrata. A função afetiva é relativa ao interesse, o qual pode ser 

intrínseco ou extrínseco, assim como também as necessidades. Porém, como afirma 

as autoras, para Piaget, qualquer atividade exercida pelo sujeito exige a presença 

dessas duas funções. Ainda, de acordo com Dell‟ Agli e Brenelli, (2009): 
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A afetividade é entendida como a energética da ação e o 
funcionamento da inteligência dependeria dela. Em outras palavras, 
inteligência não pode funcionar sem a afetividade, pois é ela que 
impulsiona a ação, mas por outro lado, a afetividade nada seria sem 
as estruturas cognitivas, pois são elas que fornecem os meios para 
se atingir um determinado fim (p. 181). 

 

As atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento da 

afetividade das crianças, uma vez que o nível de concentração, envolvimento, 

cooperação, tolerância, frustração e tranquilidade, são muito mais aparentes nos 

momentos lúdicos do que em atividades não lúdicas. Um dos estudos realizados por 

Dell‟ Agli e Brenelli (2009), relaciona-se a uma pesquisa de campo realizada com 

crianças que apresentavam dificuldade de aprendizagem e com outras que não 

apresentavam tais limitações cognitivas. Os resultados mostraram que as crianças 

que não apresentavam dificuldades de aprendizagem tiveram, durante a atividade 

escolar, maior nível de envolvimento e concentração, além também, de serem mais 

cooperativas e flexíveis e de apresentarem maior tolerância à frustração diante de 

um erro cometido. 

Em contrapartida, as crianças com dificuldades de aprendizagem, 

apresentaram alternâncias com relação aos tópicos analisados, pois seu nível de 

envolvimento era parcial e em alguns momentos, quase nulo. Este aspecto 

verificado na pesquisa interferia, também, nos momentos de concentração das 

crianças nas tarefas, além da pouca tolerância à frustração. 

Contudo, durante as atividades lúdicas, ambos os grupos, tanto nos 

que não apresentavam dificuldade de aprendizagem, quanto nos que sim, pode ser 

verificada a presença de aspectos afetivos de forma positiva como: envolvimento, 

concentração, tolerância à frustração, cooperação e tranqüilidade nas crianças. 

As autoras analisaram também, que as atividades lúdicas permitiram 

maior interação social entre as crianças, ao passo que as atividades escolares não 

privilegiaram esses momentos, uma vez que eram realizadas individualmente. 

Além disso, as atividades escolares não despertaram o interesse 

das crianças, visto que estas não iam de encontro às suas necessidades por não 

possuir significado para elas.  De acordo com as autoras “[...] as atividades 

diferenciadas propiciam maior envolvimento por levar em conta o nível de 

desenvolvimento e os interesses particulares da criança.” (DELL‟ AGLI; BRENELLI, 
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2009, p.209). Esta característica está presente nas atividades lúdicas, e possibilitam 

que a criança possa escolher o jogo que mais lhe interessa.  

De acordo com Brenelli (1996): 

 

Utilizar jogos em contextos educacionais com crianças que 
apresentam dificuldades de aprendizagem poderia ser eficaz em dois 
sentidos: garantir-lhes-ia, de um lado, o interesse, a motivação, há 
tanto reclamada pelos professores, e, por outro, estaria atuando a fim 
de possibilitar-lhes construir ou aprimorar seus instrumentos 
cognitivos e favorecer a aprendizagem de conteúdos. Muitas vezes, 
pela pobreza de oportunidades, é-lhes imputado um fracasso que 
traça para elas um caminho de desesperança, evasão e repetência 
(p. 28). 

 

Para a autora, quando se trabalha com jogos em ambientes formais 

de educação ou não tão estruturados como uma Ludoteca, por exemplo, o sujeito 

tem a possibilidade de identificar falhas em algum lance do jogo, que lhe permitirão à 

tomada de consciência, extremamente importante para a reorganização do 

pensamento e elaboração de novas estratégias. O sujeito irá buscar outros meios 

para se chegar ao resultado positivo, sendo necessária para isso, uma regulação 

ativa, uma análise dos meios mais eficazes para se alcançar os objetivos. 

A utilização de jogos e brincadeiras nos diferentes contextos, em 

especial o educacional, desperta o interesse da criança, pois possibilita a aquisição 

dos conhecimentos de forma prazerosa e, certamente, tornam a aprendizagem mais 

significativa, pois permitem maior interação da criança com seus pares e com os 

adultos. 

A utilização de jogos de regras na ação pedagógica proporciona às 

crianças um espaço para pensar. Para Brenelli (1996) a participação nestes jogos 

permite ações específicas, as quais, por sua vez, são instrumentos importantes na 

construção do conhecimento. Estas atividades oferecem à criança prazer em 

experimentar atividades lúdicas, de ter o domínio de si mesma, de criar, de valorizar 

a si própria e construir sua personalidade. 

De acordo com a autora:  
 

O interesse que a criança tem pelos jogos faz com que 
prazerosamente ela aplique sua inteligência e seu raciocínio no 
sentido de obter o êxito. Assim sendo, ao jogar, o sujeito realiza uma 
tarefa, produz resultados, aprende a pensar num contexto em que 
enfrentar os desafios e tentar resolvê-los são imposições que ele faz 
a si próprio (p. 173). 
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Quando a criança, numa situação lúdica, se sente desafiada a 

solucionar uma situação problema, esta favorece o desenvolvimento da 

autoconfiança e da autovalorização. Este fato ocorre não por imposição do adulto, 

mas por uma escolha da criança, que proporciona satisfação em participar. Esta 

participação espontânea contribui para o desenvolvimento da inteligência e da 

afetividade.  

Como afirma Brenelli (1996, p. 174): 
 

[...] Por meio do jogo a criança foi solicitada a pensar e a se 
desenvolver intelectualmente. Quando a criança está envolvida 
intelectualmente na resolução de uma situação-problema que lhe 
interessa, não há insatisfações ou frustrações. Nas situações em que 
a criança vivencia experiências estimulantes e em que não há 
coação, imposições por parte do adulto, existe uma atmosfera 
favorável ao desenvolvimento da inteligência e da afetividade. 

 

Um aspecto também importante é a internalização das regras que, 

segundo Fidelis e Tempel (2005), melhoram o relacionamento da criança com seus 

pares e também com os adultos.  

 

O jogo ajuda a criança ser menos egocêntrica, proporciona a criança 
viver momentos de colaboração, competição e também de oposição, 
ensina a criança conhecer regras respeitando o companheiro e 
aumenta os seus contatos sociais, proporciona a elaboração de 
algumas estruturas: ordenação, classificação, estruturação de tempo 
e espaço, estratégias para vencer o colega. Ajuda, também, a 
criança a se comunicar e expressar (FIDELIS e TEMPEL, 2005, 
p.24). 

 

Por meio das brincadeiras, a criança toma conhecimento do mundo 

a sua volta, desenvolve a capacidade de compreender e considerar o ponto de vista 

do outro, respeitar o colega e promover a colaboração, a comunicação e a interação 

entre seus pares. 

De acordo com Bassedas; Huguet e Solé (1999, p. 143): 
 

Através do jogo, ela explora o meio, as pessoas e os objetos que a 
rodeiam; aprende a coordenar suas ações com as de outra pessoa; 
aprende a planejar e a considerar os meios necessários para 
alcançar um bom objetivo, aproxima-se e utiliza os objetos com 
intenções diversas e com fantasia.  
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Por meio do brincar, a criança torna-se mais flexível, capaz de 

buscar novas alternativas de ação (KISHIMOTO, 2001). Desperta a imaginação, 

retém a atenção da criança naquilo que ela está realizando, proporciona maior 

facilidade na resolução de problemas, permite a exploração de diversos objetos e 

ambientes. O contato com as regras permite também uma melhor assimilação das 

regras sociais, assim como a construção de conhecimentos. 

Segundo Bassedas, Huguet e Solé (1999, p. 147): 
 

De acordo com o modo como se planeja e conceitualiza-se essas 
situações (espaço, material, tipo de intervenção, organização, etc.), 
poderão ajudar todas as crianças a aprenderem mais e de uma 
maneira mais ou menos significativa. Nessas situações, pode-se 
promover a interação entre a professora e as crianças, compartilhar e 
negociar significados, ceder-lhes autonomia no processo e intervir de 
uma maneira altamente contingente, adequando-se as necessidades 
ou as dificuldades dos diferentes meninos e meninas. 
 

Como constatado, o brincar proporciona o desenvolvimento integral 

da criança e facilita a compreensão do mundo a sua volta. Por isso é necessário ao 

professor, que atuará junto à criança pequena, considerar todas as suas 

características e especificidades, de modo a desenvolver um trabalho que contemple 

todas as formas de expressão, para que os pequenos possam adquirir uma 

aprendizagem mais expressiva. 

 

3.1.3 A Ação Lúdica na Atualidade 

 

O brincar é uma característica que pode ser observada em todas as 

idades, mas predominante na infância.  Entretanto, esta realidade já não é tão 

frequente em alguns contextos. 

Atualmente, muitas crianças vivem em espaços cada vez menores, 

onde não há lugar para desenvolver uma brincadeira. Com a crescente 

industrialização e urbanização, os espaços destinados às brincadeiras cedem lugar 

às construções e, com isso, os espaços utilizados pelas crianças, para as 

brincadeiras de infância, estão desaparecendo. Kishimoto (2003) salienta que isto 

contribui, para que grande parte das brincadeiras infantis seja esquecida, 

principalmente as brincadeiras tradicionais, substituídas por jogos eletrônicos. 
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De acordo com Barizon e Oliveira (2009), o brincar atualmente já 

não é mais o mesmo de alguns anos atrás. As inúmeras transformações ocorridas 

na sociedade tem se refletido até mesmo nas brincadeiras das crianças. Estas já 

não brincam mais em praças, ruas, parques. Na grande maioria das vezes, ficam 

confinadas em suas residências, diante de vídeo game, computador ou televisão.  

Os brinquedos artesanais dão lugar aos tecnológicos, fabricados 

com diversos materiais, que muitas vezes, isolam a criança, pois são brinquedos que 

não facilitam a interação com outras crianças e com adultos. 

Em um estudo realizado por Barizon e Oliveira (2009), sobre os 

diferentes modos de brincar em três gerações, percebe-se que as brincadeiras têm 

se modificado e diminuído em relação à quantidade, principalmente as tradicionais, 

que já não estão tão presentes atualmente. Muitos dos entrevistados dessa 

pesquisa afirmaram que as brincadeiras perderam a fantasia, a socialização e a 

criatividade.  

Segundo Weiss (1989), as crianças, antes, possuíam espaços onde 

imperava as brincadeiras coletivas, mas estas oportunidades de socialização estão 

desaparecendo e substituídas pelas individuais. Os momentos lúdicos, permitidos 

para as crianças, se referem apenas aos programas de televisão e jogos eletrônicos.  

De acordo com Fidelis e Tempel (2005): 

 

[...] a criança desenvolve-se num meio distante do lúdico, é tratada 
como um adulto em miniatura, em que o mais importante é estudar, 
aprender, adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades, estimular 
as inteligências, visando objetivos alheios aos seus interesses (p. 
36). 

 

Nesta perspectiva, a criança não é vista como um sujeito que possui 

uma essência lúdica, já que o brincar é visto como um passatempo, sem apresentar 

qualquer benefício possível a ela. Não é considerado como uma atividade séria, 

como as atividades destinadas apenas ao estudar e ao aprender. Por isso, as 

atividades lúdicas deixam de ser valorizadas como fator importante para o 

desenvolvimento da criança. 

Outro fator relevante, que tem contribuído para a diminuição dos 

momentos lúdicos, é o fato de que muitas crianças não têm tempo suficiente para 

brincar. Muitas delas, desde muito pequenas, contam com uma agenda lotada de 

atividades consideradas como responsáveis pelo seu futuro profissional. O tempo, 
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disponibilizado, é dedicado aos esportes, aos cursos e, com isso, não sobra tempo 

para as brincadeiras de criança.  

Mas apesar de todos estes empecilhos, no pouco tempo disponível, 

as crianças criam brincadeiras, se divertem como podem quando utilizam para isso 

todos os recursos que possuem. Pensando nessas crianças, cada vez mais distante 

do universo lúdico, as instituições de Educação Infantil, devem proporcionar 

atividades e criar espaços onde a criança tenha a oportunidade de manter esse 

contato constante com a ludicidade e não somente durante algumas horas do dia.  

Estas instituições devem permitir que as crianças tenham momentos 

livres para o brincar espontâneo, ou seja, aqueles momentos em que não há a 

intervenção do adulto. O professor desempenha o papel apenas de observador da 

conduta da criança em relação ao brincar, e pode, também, participar da brincadeira. 

Entretanto, estes momentos devem estar estruturados por espaços 

adequados, bem como materiais disponíveis, a fim de oferecer um suporte às 

brincadeiras infantis. Mesmo que a brincadeira seja espontânea “a professora tem o 

papel essencial de ser uma facilitadora [...]” (BATISTA, 2009, p. 124). Sendo assim, 

o docente deve prover os objetos necessários, organizar o espaço de forma a 

permitir a movimentação da criança, de maneira que haja maior interação desta com 

o objeto, com o meio e com seus pares. 

Devido à nova configuração que a sociedade atual assume, os 

espaços destinados ao brincar estão cada vez mais escassos, fator que favorece a 

diminuição das brincadeiras infantis. Percebe-se a necessidade de resgatar 

ambientes que proporcionem e estimulem o brincar, tendo em conta as conclusões 

de inúmeras pesquisas, algumas citadas neste trabalho, da importância do aspecto 

lúdico para o desenvolvimento integral da criança e, consequentemente, facilitador 

da aprendizagem dos conteúdos. 

Sendo assim, as instituições de Educação Infantil, assim como os 

espaços criados especificamente para promover as inúmeras atividades lúdicas, 

como as Ludotecas, precisam desenvolver um trabalho voltado para o resgate das 

brincadeiras infantis. Devem buscar suprir as necessidades observadas nas crianças 

da sociedade atual. Tendo em vista a importância de estudar e compreender melhor 

a organização destes espaços, a seguir será apresentado como os espaços têm sido 

organizados nas instituições de Educação Infantil. 
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4 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Ao considerarmos a essência lúdica da criança e quão importante se 

configura para o seu desenvolvimento e aprendizagem, as instituições de Educação 

Infantil devem organizar o espaço físico de modo a priorizar as atividades lúdicas. 

Almeida (2005) confirma esta premissa, pois, para ele “é importante organizar e 

estruturar o espaço de forma a estimular na criança a necessidade de brincar, 

também visando facilitar a escolha das brincadeiras” (ALMEIDA, 2005, p.6). 

O espaço físico de uma instituição escolar exerce influência tanto no 

bem estar dos profissionais quanto das crianças. Este deve ser amplo, arejado, 

higienizado, seguro e acolhedor (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

Todos os usuários da escola precisam ter um espaço adequado. 

Este precisa atender suas necessidades e lhes garantir a oportunidade de explorá-lo 

ao máximo em suas potencialidades. Isto exige que os espaços oferecidos possam 

ser modificados de acordo com o momento e funções que serão desempenhadas. 

As crianças precisam de um espaço para dormir, higienizar-se, alimentar-se e, 

principalmente, para brincar. Da mesma forma, os profissionais da escola precisam 

de um espaço para conversar a respeito do trabalho que estão por desenvolver, 

planejar e elaborar as atividades, guardar materiais, realizar reuniões, entre outras 

coisas (BASSEDAS, HUGUET, SOLÉ, 1999).  

De acordo com as autoras: 

 

Ao organizar ou decorar os espaços, é preciso colocar-se no lugar 
das crianças e tentar valorizá-los com „olhos e medidas de crianças‟. 
Às vezes, a decoração é pensada para pessoas adultas e da sua 
perspectiva que, evidentemente, fica distante da infantil (p. 107). 

 

O espaço físico deve priorizar as necessidades da criança. Para 

tanto, deve ser um lugar estimulante, desafiador e acolhedor para, então, contribuir 

para o desenvolvimento da autonomia e da criatividade da criança. 

 

Os espaços para a criança e com a criança devem ser explorados 
pela mesma, em uma relação de interação total, de aprendizagem, 
de troca de saberes entre os pares, de liberdade de ir e vir, de 
prazer, de individualidades, de partilhas, enfim, de se divertir 
aprendendo (HANK, 2006, p.2). 
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Nos capítulos anteriores foi abordada a importância de como, a partir 

da sua relação com o meio externo, a criança, gradativamente, adquire 

conhecimento do mundo a sua volta. O espaço físico, desde que rico em estímulos, 

possibilita o desenvolvimento integral da criança, uma vez que permite a ela 

manipular, explorar, trocar informações, optar onde quer ficar e o que quer praticar, 

de modo a contribuir para a construção de sua autonomia. 

Os espaços da Educação Infantil, muitas vezes, dispõem de 

brinquedos que não tem nenhum significado para a criança ou estão em precário 

estado de conservação, além de não ser adequados para cada faixa etária. 

A criança, desde muito cedo, já possui grande interesse em 

descobrir, em manipular, em interagir, seja com objetos, com o ambiente ou até 

mesmo com outras pessoas. Esse interesse é importante para o seu 

desenvolvimento e aprendizagem. Mas para isso é necessário que se crie um 

ambiente rico em estímulos, onde a criança possa desenvolver suas atividades de 

forma prazerosa. Criar um espaço que permita à criança exploração do ambiente, a 

descoberta de objetos e dos diferentes modos de brincar.  

Para Batista (2009, p.132): 

 

[...] a interação com o espaço e com objetos influencia ainda a 
aprendizagem. As crianças atuam com os objetos e sobre eles, os 
exploram e descobrem. É assim que os objetos tornam significativos 
para as crianças. 

 

Os espaços das salas de Educação Infantil não podem ser muito 

amplos, pois resultariam em uma grande quantidade de informações que poderiam 

dispersar a atenção das crianças e dificultar a assimilação por parte das mesmas.  

Todos os espaços das instituições desta etapa da escolarização, 

tanto na área externa quanto na interna, devem ser pensados tendo como referência 

as crianças. 

A área interna compreende o espaço alusivo à sala de aula. Deve 

ser organizado de uma forma que considere às necessidades de cada criança. A 

organização da instituição escolar deve priorizar o espaço para que a criança possa 

se alimentar, além disso, é preciso também um espaço para a higienização, como 

um trocador para crianças pequenas e um lavabo para as maiores. O lugar das 
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atividades deve conter materiais ao alcance das crianças e mobílias adequadas ao 

seu tamanho (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

De acordo com Batista (2009), a organização espacial da Educação 

Infantil deve considerar quatro espaços essenciais: os espaços para repousar, 

higienizar-se, brincar e alimentar-se. Todos devem primar pela segurança das 

crianças. 

Segundo a autora, o espaço para o repouso deve ser tranqüilo, com 

pouca luz e com colchonetes, os quais são mais apropriados, uma vez que permite a 

locomoção das crianças assim que elas acordam. Mesmo durante o sono, as 

crianças nunca devem ficar sozinhas: a professora precisa estar atenta a todos os 

seus movimentos.  

A higienização deve ocorrer em um espaço fora da sala. Durante o 

banho ou a cada troca de fraldas, o contato da professora com a criança é 

importante para uma relação mais afetiva. 

O espaço para brincar deve ter à disposição das crianças diversos 

brinquedos, com diferentes formas, texturas, cores. Devem estar organizados de 

acordo com o objetivo que se pretende atingir. Estes brinquedos não podem ser 

oferecidos todos de uma só vez, para que não haja acúmulos de informações. 

 O espaço destinado à alimentação pode ser o mesmo do espaço do 

brincar, contudo para a criança, deve estar claro que aquele momento é o de 

alimentar-se e não o de brincar (BATISTA, 2009). 

Assim como a área interna precisa ser bem planejada em sua 

organização, a área externa exige também atenção por parte dos profissionais da 

instituição. Estes espaços favorecem experiências positivas e necessárias, pois a 

criança tem a possibilidade de estar em contato com a natureza, se relacionar com 

colegas de idades diferentes e também com professores (BASSEDAS; HUGUET; 

SOLÉ, 1999). 

Ainda de acordo com as autoras, esses espaços não devem ser 

pensados somente para que as crianças possam correr e se distrair ou 

simplesmente para passar um tempo fora da sala de aula. É possível aproveitar o 

potencial que estes espaços oferecem, como por exemplo, propor diferentes jogos e 

experiências variadas.  
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4.1 A IMPORTÂNCIA DOS CANTOS TEMÁTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Uma das formas de organização do espaço físico das instituições de 

Educação Infantil, de como otimizar as oportunidades de atividades nele realizadas, 

é a estruturação da sala em cantos temáticos. De acordo com Klisys (2007, p. 1), 

esta sistemática “é uma modalidade de organização do espaço e do trabalho que 

oferece várias possibilidades de atividades ao mesmo tempo, de modo que as 

crianças possam escolher onde estar e o que fazer”. É uma forma de estruturar a 

sala em pequenas áreas, onde cada uma contempla um tipo de atividade.  

Para Batista (2009):  

 

Os cantos favorecem a uma estruturação da sala que reúne o 
dinamismo, a plasticidade e a flexibilidade característicos próprios 
das crianças. Seu objetivo principal é potencializar a autonomia 
cognitiva e, por esse motivo, as crianças escolhem o canto desejado. 
A própria criança decide, organiza e realiza a atividade que o canto 
incita (p.135). 

 

A proposta de se trabalhar em cantos é uma forma de organizar a 

sala em pequenas áreas. Cada uma delas pode contemplar um tipo de atividade, 

porém todas devem ter a finalidade de buscar o desenvolvimento pleno da criança. 

A organização do espaço físico da sala em cantos, segundo 

Andrade (2000), contribui para o desenvolvimento da autonomia da criança, haja 

vista que ela pode explorar cada um dos cantos propostos e escolher aquele que 

mais lhe agrada. Além disso, estes espaços temáticos favorecem a socialização da 

criança entre seus pares. 

Este tipo de organização permite que a criança se torne mais 

independente. Ela tem a oportunidade de explorar cada objeto, bem como aprender 

a se socializar e cooperar com outras crianças que dividem o mesmo canto. Além de 

oportunizar o crescimento da autonomia e da habilidade de se relacionar com outras 

crianças, esse tipo de estruturação permite a estimulação da imaginação, da 

curiosidade, de modo a promover o desenvolvimento do raciocínio, da coordenação 

motora e da atenção (BATISTA 2009).  

Para Hank (2006) a disposição do espaço deve priorizar o 

desenvolvimento integral da criança, promover a construção de sua identidade, 

valorizar a sua competência, oportunizar condições para o seu crescimento físico 
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quanto intelectual. Deve também garantir a segurança das crianças, bem como a 

socialização com os demais grupos, mas permitir que a criança tenha momentos 

para ficar sozinha. 

Este tipo de organização permite um melhor aproveitamento da 

atividade, havendo maior dedicação, já que esta foi uma escolha pessoal e não uma 

imposição pela professora. Além disso, o docente, nesta perspectiva, tem o papel de 

mediador. Deve ser quem auxilia a criança e propõe novos desafios e descobertas. 

Apesar da professora não ser o centro das atividades, ela é peça fundamental, pois 

é ela quem seleciona e organiza os cantos e quais os materiais serão 

disponibilizados.  

 

O papel da professora no momento de organizar os cantos é muito 
importante, pois, dependendo de como se disponham e se 
estruturam o espaço e os materiais, as crianças atuarão de forma 
ativa e motivadora ou não. As crianças devem encontrar em cada 
canto materiais que instiguem a experimentação e a manipulação, 
que estimulem sua capacidade criativa e imaginativa (BATISTA, 
2009, p. 136). 

 

O trabalho realizado com cantos de atividades precisa ser 

cuidadosamente planejado pela professora. Entretanto, estes espaços não devem 

ser dados prontos, acabados. O educador deve deixar materiais disponíveis para 

que a criança possa criar o que sua imaginação permitir, e também poder participar 

nesta construção, adaptando-os às suas necessidades e interesses. Além disso, é 

preciso reservar um tempo para a elaboração das atividades com os cantos e 

permitir que as crianças tenham a oportunidade de usufruir de todos os espaços 

oferecidos (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

Como afirma Andrade (2000, p.88)  

 

É preciso deixar o espaço suficientemente pensado para estimular a 
curiosidade e a imaginação da criança, mas incompleto o bastante 
para que ela se aproprie e transforme este espaço através da sua 
própria ação. 

 

De acordo com Bassedas, Huguet e Solé, (1999), estas atividades 

devem permitir sua realização em pequenos grupos para favorecer a cooperação e a 

interação entre os pares. Estes momentos devem ser observados constantemente 

pela professora, a qual pode verificar os conhecimentos que as crianças já possuem 
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e quais relações elas fazem com os novos conhecimentos que adquirem. Cabe a 

ela, também, observar quais os procedimentos utilizados na resolução dos 

problemas e como ocorre a interação de uma criança com as outras e com o próprio 

educador. 

A professora deve disponibilizar poucos cantos para não super 

estimular a criança e permitir que todos os cantos possam ser explorados 

intensamente. “Assim um espaço bem montado, no qual esteja organizado um 

material variado e estimulante, visível e ao alcance da criança, dá a ela muito mais 

possibilidade de independência em relação ao adulto e de controle do mundo que a 

cerca” (BATISTA, 2009, p.138.) 

Neste tipo de modalidade, o foco não está na imagem do professor, 

mas na criança, pois estes espaços são pensados para ela. Desta forma, ela tem a 

autonomia para decidir em qual canto quer estar. 

Como afirma Andrade (2000): 

 

O essencial no uso deste espaço é que se descentralize a figura da 
educadora, que passa a atuar como elemento facilitador da interação 
das crianças em atividades e brincadeiras, sem depender tanto da 
mediação do adulto (p. 86). 

 

Como já foi dito anteriormente, a criança descobre o mundo e a si 

mesmo por meio dos estímulos que recebe do meio que está inserida. Por isso, 

como afirma Batista (2009), a criança deve ter uma participação ativa nestes 

espaços, onde ela possa movimentar-se e construir ações que são essenciais para a 

formação da sua personalidade, da sua integração com os adultos, com seus pares 

e com os objetos à sua volta. 

É importante que haja um rodízio dos cantos. Aqueles que não estão 

em uso devem ser substituídos por outros mais atrativos. Os cantos que tem 

agradado mais as crianças também devem ser modificados. O professor precisa 

sempre propor novos desafios para as crianças e, por isso, é importante trazer 

outros materiais que estimulem o interesse dos pequenos. 

De acordo com Bassedas, Huguet e Solé, (1999); Batista, (2009) e 

Klisys, (2007) várias situações podem ser propostas para a organização dos cantos 

temáticos para o trabalho na Educação Infantil. Dentre eles podemos destacar: 
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Canto do faz-de-conta: a criança tem a oportunidade de representar 

situações da vida cotidiana ou fantasiosas. Este canto pode ser utilizado, a cada dia, 

por uma brincadeira diferente. Num dia, este espaço pode simular o escritório, em 

outros pode se transformar em um consultório médico, em um mercado ou em uma 

pizzaria. Pode até mesmo criar situações não vivenciadas, como um navio pirata ou 

uma nave espacial. Esta organização dependerá do modo como o professor observa 

as necessidades e interesses de seus alunos e também a criatividade de cada um 

deles. Entretanto, é inconveniente dispor destes materiais todos de uma vez, mas 

disponibilizá-los aos poucos, de modo a gerar curiosidade, interesse e evitar o 

excesso de informações para as crianças.  

Canto faça você mesmo: neste canto a criança pode confeccionar 

seus próprios brinquedos, como por exemplo: pipas, massinha caseira, jogo da 

memória, algumas dobraduras, etc. 

Canto das artes plásticas: este espaço deve conter diversos 

materiais como: pincéis, tintas, lápis, tesouras, entre outros. É onde as crianças têm 

a oportunidade de criar diversos trabalhos, expressar sua criatividade, com liberdade 

de manipular a tinta, utilizar não somente os pincéis, mas também as mãos e os pés. 

O lugar é livre para as crianças se lambuzarem com os materiais e deixar suas 

marcas no papel. 

Canto da leitura: o objetivo é aproximar o aluno da linguagem 

escrita. Deve ser um espaço aconchegante, silencioso, com almofadas espalhadas 

pelo chão. É interessante conter livros, jornais, revistas, gibis, os quais devem estar 

acessíveis às crianças. Este espaço pode permitir as crianças folhear diferentes 

gêneros literários, brincar com alfabeto móvel, ouvir histórias contadas pela 

professora, participar de dramatizações, entre tantas outras possibilidades. 

Canto da música: neste canto deve ter rádio, CDs, instrumentos 

musicais, e outros. Nele a criança tem a oportunidade de apreciar e explorar os 

vários ritmos e sons, conhecer os vários instrumentos e diversas melodias. 

Canto dos jogos de regras: deve conter, à disposição das crianças, 

diversos tipos de jogos como: trilha, pega-varetas, bolinhas de gude, quebra-

cabeças, encaixes, dominós, cartas, dados, jogos de memória, entre outros. Estes 

permitem às crianças desenvolverem tarefas que exigem habilidades motoras, 

espaciais e perceptivas. 
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Canto da experimentação: permite a criança fazer experiências com 

diversos materiais. 

Canto da sucata: pode ter vasilhas plásticas de diversos tamanhos e 

cores, caixas pequenas e potes com tampas. Isto possibilita à criança brincar de 

tampar e destampar, empilhar as caixas, abrir e fechar etc. 

Canto da fantasia: neste canto, o professor pode colocar em uma 

caixa diversas roupas de adulto, calçados, bolsas, espelhos, outros. Estes objetos 

estimulam a imitação, pois toda criança gosta de imitar o pai, a mãe ou outras 

pessoas. 

Canto da cozinha: aqui o professor pode utilizar utensílios de 

cozinha, como: colher, pratos, panelas potes e alimentos de verdade. É onde a 

criança terá a oportunidade de ver e saborear diferentes gostos, texturas, e assim, 

conhecer cada tipo de alimento. 

Canto da casinha: neste espaço podem estar disponíveis alguns 

utensílios domésticos de brinquedo, móveis e bonecas. Isto proporcionará que a 

criança represente sua convivência familiar e experiências cotidianas. 

Canto da construção: é um canto com blocos de diversas cores, 

formas, tamanhos e texturas. Ao brincar neste espaço, a criança terá a oportunidade 

de manipular os objetos, sentir diversas texturas e tamanhos, construir prédios, etc. 

Canto dos bichinhos: é um canto com diversos bichinhos de pelúcia, 

de pano e bonecos. Este local proporciona que a criança tenha contato com as 

diferentes texturas dos tecidos e poder brincar de imitar os bichos, além de conhecer 

mais sobre suas características. 

Canto da elaboração, invenção e observação: as crianças podem 

inventar vários produtos e observar vários acontecimentos. 

A organização espacial da Ludoteca da Universidade Estadual de 

Londrina contempla, em sua área interna, como pode ser observado, a divisão do 

espaço por cantos para as diferentes atividades. São eles: o canto da leitura; dos 

fantoches, do faz de conta, da casinha, do mercadinho, da arte, da escolinha, da 

música e dos jogos de regras. Estes cantos, presentes na Ludoteca, foram pensados 

de modo a suprir as necessidades apresentadas pelas crianças que a frequentam. 

Embora sejam cantos fixos, sofrem mudanças e são substituídos, caso não 

despertem o interesse e a motivação das crianças. 
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Assim como na sala de aula de uma instituição de Educação Infantil, 

o espaço externo, desde que amplo, pode ser divididos em cantos onde a criança 

possa escolher o que quer fazer, se agrupar com quem quer brincar ou somente se 

refugiar (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999).  

As autoras apresentam alguns exemplos de cantos que podem ser 

formados nestes espaços. São eles: 

Canto da areia: a criança tem a oportunidade de brincar com pás, 

baldinhos e moldes de diversas formas. Canto da casinha: deve conter bancos e 

escadas ou rampas, em que as crianças possam entrar e sair, subir e descer, 

observar o ambiente, enfim, diversas possibilidades. Canto dos elementos de jogos 

motores exteriores: deve conter brinquedos como escorregadores, tubos, rampas, 

labirintos, entre outros. 

Outros tipos de cantos podem ser oferecidos às crianças, de acordo 

com as suas necessidades, entretanto estes espaços devem ser recintos mais 

isolados, onde não haja interrupção, nem muita movimentação externa que chame a 

atenção da criança e a desvie da atividade proposta. Além disso, deve ser um 

espaço que desperte a curiosidade e a imaginação (KLISYS, 2007). 

No trabalho desenvolvido pela Ludoteca, a criança tem a 

oportunidade de escolher em qual canto temático quer brincar. Esta escolha é 

permitida, uma vez que a filosofia adotada pela Ludoteca é a da livre escolha, e 

como já foi salientado, o trabalho com estes espaços permite que a criança tenha a 

autonomia para escolher o que mais lhe agrada.  

Segundo Batista (2009), a organização da sala em cantos deve 

priorizar a principal característica da criança: a ludicidade. Esta é considerada o 

elemento indispensável para a sua aprendizagem e desenvolvimento, pois por meio 

de atividades lúdicas, as crianças podem expressar-se, de modo a compreender o 

mundo que a rodeia. 

A organização do espaço em cantos contribui consideravelmente 

para as brincadeiras, uma vez que é por meio desta que a criança toma 

conhecimento do mundo à sua volta. A criança precisa ser estimulada, pois de 

acordo com Batista (2009): 
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A falta de estimulação nos primeiros anos de vida pode comprometer 
o desenvolvimento futuro. Há operações que nunca se constroem. 
Quando não há energética que impulsiona a ação, não há a 
interação com os objetos e conseqüentemente, a evolução do 

raciocínio lógico será tolhida (p. 176). 
 

Todos estes estudos nos permitem concluir sobre a importância da 

organização da sala em cantos para que a criança aprenda por meio da brincadeira 

e atividades lúdicas variadas. Estes momentos permitem que os pequeninos possam 

se expressar com liberdade, apreender o mundo que a circunda, internalizar os 

conhecimentos e construir sua identidade. 

Como a brincadeira é uma necessidade, não somente das crianças, 

mas até mesmo dos adultos (FIDELIS; TEMPEL, 2005), as instituições de Educação 

Infantil devem propor espaços que priorize essa característica tão marcante da 

criança. Brincar e o jogar proporcionam às crianças a socialização com seus pares, 

pois, por meio do jogo a criança aprende a respeitar as regras, a solucionar 

problemas e até mesmo lidar com a frustração. 

Por isso, o espaço físico das instituições de Educação Infantil, tanto 

interno quanto externo, deve permitir que a criança tenha liberdade para correr, 

pular, brincar de se esconder, subir e descer, manipular objetos, de vestir-se e 

despir-se, de comer sozinha. Enfim, ser uma criança que vive intensamente essa 

fase especial de sua vida: a infância. 
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Objetivos deste estudo  

 

Este trabalho percorreu um longo percurso para explorar e discutir 

acerca da importância do lúdico no processo de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças que frequentam a Educação Infantil. Tem natureza exploratória e 

intenção de examinar a importância que é dada ao lúdico nesta etapa da 

escolarização. Especificamente, a finalidade foi: 

1. Compreender como as brincadeiras infantis podem ajudar no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança; 

2. Verificar, junto aos educadores da Ludoteca da Universidade 

Estadual de Londrina, como é desenvolvido o trabalho com cantos. 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 PARTICIPANTES  

 

A presente pesquisa foi realizada com uma pequena amostra, 

composta por educadores e coordenadores da Ludoteca da Universidade Estadual 

de Londrina. No total foram cinco pessoas entrevistadas: duas coordenadoras do 

projeto e três estagiárias do curso de Pedagogia da mesma instituição que atuam, 

neste espaço, como educadoras.  

 

5.2 INSTRUMENTOS 

 

O instrumento utilizado para levantamento de dados foi uma 

entrevista. Esta foi organizada a partir da observação feita pela pesquisadora 

durante as atividades desenvolvidas pelos educadores junto com as crianças. Após 

esta observação, foram redigidas questões relevantes sobre a importância do lúdico 

no desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Foram elaboradas duas 

entrevistas, com questões específicas para educadoras e outra para as 

coordenadoras. 

Optou-se por elaborar duas entrevistas diferentes, pois as 

coordenadoras são as responsáveis pela organização e orientação dos projetos que 

são desenvolvidos na Ludoteca, além disso, estão a mais tempo realizando aquele 

trabalho e consequentemente possuem uma visão mais global do mesmo. Para as 

educadoras, optou-se por questões mais relacionadas ao trabalho desenvolvido por 

elas, uma vez que sua participação neste projeto é temporária. As questões das 

entrevistas estão no apêndice A e B.  

 

5.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foram inicialmente realizadas observações das atividades 

desenvolvidas pelos educadores junto às crianças no espaço da Ludoteca. Estas 

ocorreram durante três manhãs. O período da manhã foi escolhido por ser o 

disponível pela pesquisadora. A partir dos objetivos propostos neste trabalho e dos 
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dados coletados por meio da observação, foram organizadas as questões que 

passaram a compor a entrevista.  

No primeiro dia de observação, a responsável pelo projeto da 

Ludoteca apresentou para a pesquisadora todo o espaço, tanto o interno quanto o 

externo. O espaço interno da ludoteca está dividido por cantos de atividades: o canto 

da leitura, dos fantoches, do faz de conta, da casinha, do supermercado, da arte, da 

música e TV e o espaço dos jogos de regras. O espaço externo tem uma ampla área 

verde que conta com escorregadores, balanços, amarelinha, gangorra, túnel, 

labirinto e campo de futebol. 

A Ludoteca atende crianças entre quatro e dez anos e, durante a 

permanência da pesquisadora, foi possível perceber que as crianças interagem 

umas com as outras sem se importar com a diferença de faixa etária. Esta interação 

ocorre também com as professoras de forma recíproca.  

Outro ponto que deve ser destacado foi o fato de que, embora a 

Ludoteca disponibilize oito cantos de atividades lúdicas, apenas quatro deles são, de 

fato, mais procurados pelas crianças. Dentre eles estão: o canto da casinha, o da 

arte, dos jogos de regras e o canto do faz de conta. Os demais são menos 

procurados, como: o canto da leitura. 

As crianças que frequentam o período da manhã têm um horário 

estabelecido para brincadeiras no espaço interno e, após esse horário, as 

brincadeiras são realizadas no espaço externo da Ludoteca. 

Pela fala das professoras, bem como da observação realizada, 

percebeu-se que as crianças do período da manhã circulam por todos os ambientes, 

sem a necessidade de estipular um tempo para as brincadeiras nos cantos. Porém 

para as crianças do período da tarde, como afirmou a coordenadora durante a 

entrevista, são definidos horários para cada atividade. Isto ocorre porque as crianças 

se fechavam em pequenos grupos e não aceitavam que as outras participassem de 

suas brincadeiras. Sendo assim, surgiu a necessidade da intervenção das 

educadoras nos momentos de agrupar as crianças. Com esta intervenção, a equipe 

pedagógica da Ludoteca conseguiu maior interação entre as crianças e também a 

participação nas atividades propostas. 

O segundo dia de observação aconteceu numa quinta feira, dia 

reservado para o cineminha. Neste dia, cada criança pode trazer um filme da sua 

preferência para assistir junto com as outras crianças. É realizada uma votação e o 
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filme mais votado será assistido pela turma. Existem alguns critérios para a escolha 

do filme, como ser apropriado à idade e não apresentar cenas de violência. Após o 

filme as crianças puderam brincar na área externa da Ludoteca.  

No terceiro dia, a pesquisadora foi convidada pelas crianças para 

brincar no canto dos jogos. Após o lanche, as crianças foram brincar nos demais 

cantos. As crianças participaram das brincadeiras de casinha, realizaram atividades 

no canto da arte e também brincaram na área externa de balança-caixão, de 

esconde-esconde, de bola, nos balanços, entre outras.  

No terceiro dia, no momento, em que as crianças estavam no 

parque, foram realizadas entrevistas com duas educadoras. Com a terceira 

educadora, o instrumento foi aplicado fora do horário de atividades das crianças. As 

entrevistas com as coordenadoras foram aplicadas posteriormente. Em seguida às 

entrevistas procedeu-se à análise das mesmas conforme apresentado no capítulo de 

resultados.  
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6. RESULTADOS  

 

A entrevista é um instrumento para coleta de dados bastante 

utilizado em pesquisas educacionais. Apesar disso, ela apresenta limitações como, a 

intervenção do entrevistador na produção da fala do entrevistado, o tratamento e 

análise das informações obtidas pela entrevista, entre outros (MANZINI, 2003). 

Portanto, a análise aqui apresentada não pode ser considerada de forma rígida, mas 

sim como um levantamento de idéias que nos permite algumas constatações 

bastante incipientes sobre o objeto estudado. As respostas dadas pelos 

entrevistados nos permitiram concluir sobre alguns aspectos importantes referentes 

ao lúdico no desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

A partir das respostas dadas pelas educadoras, pode-se perceber 

que, de modo geral, elas enfatizaram que o brincar promove a socialização das 

crianças e o desenvolvimento integral, nos aspectos físico, afetivo, social e cognitivo.  

As educadoras destacaram também a importância das atividades 

lúdicas para o processo de aprendizagem, pois por meio delas a criança aprende a 

contar, a relacionar, a solucionar problemas, aprende a língua portuguesa. Apesar 

disso, segundo uma delas, os centros de Educação Infantil estão muito focados em 

alfabetização, deixando de lado o caminho do lúdico neste processo.  

As educadoras relataram ainda, que as atividades da Ludoteca não 

seguem um planejamento rígido. As mesmas relatam que este é organizado de 

acordo com a faixa etária. Apesar disso, no período de observação, foi possível 

constatar que as crianças se envolvem com todas, independente da idade. O espaço 

físico é organizado por cantos e dá liberdade para que as crianças escolham em 

qual e com quem preferem brincar. 

A dificuldade encontrada pelas educadoras no desenvolvimento do 

trabalho é, especialmente, em relação à resistência das crianças quanto à 

organização dos brinquedos. Segundo as mesmas, não encontram problemas nas 

atividades lúdicas desenvolvidas junto com os pequenos.  

A partir das entrevistas com as coordenadoras, pode-se constatar a 

relevância da organização dos espaços de educação infantil, sejam formais, como a 

escola, ou menos formais como a Ludoteca. As coordenadoras deste espaço 

destacaram a flexibilidade do planejamento das atividades, pois este deve ser 

considerado como um apoio. Enfatizaram ainda, que a organização das atividades 
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em espaços específicos, ou seja, por meio de cantos de atividades ou temáticos, 

torna as relações das crianças mais sociais e eficazes.  

De acordo com as coordenadoras, a forma de organização das 

atividades permite que as crianças desenvolvam autonomia, pois podem escolher o 

canto que desejam brincar, com uma mediação da educadora sempre que 

necessário, já que o educador a princípio, não direciona a escolha dos cantos.  

São planejadas oficinas, brincadeiras livres e dirigidas, a partir do 

referencial teórico de Vygotsky. As coordenadoras relatam que ainda estão em 

processo de avaliação sobre qual a melhor forma na distribuição do tempo para cada 

atividade. Sendo assim, no período da manhã, o tempo é definido pela atividade em 

si. Se estiverem jogando bola, o tempo se define pelo jogo e pelas regras dele. No 

período da tarde a metodologia é diferente, sendo esta experimental. A escolha dos 

cantos é livre, porém com um tempo determinado para cada canto, as crianças 

fazem rodízio das atividades ou cantos.  

De acordo com as coordenadoras, o trabalho desenvolvido na 

Ludoteca, por ser mais livre, permite às crianças, principalmente, relações sociais de 

respeito mútuo. Quanto aos conteúdos escolares, estes não são trabalhados 

diretamente, porém, acabam sendo aprendidos como conseqüência da brincadeira. 

Para as coordenadoras é perceptível a relação direta com o conteúdo da escola que 

as crianças trazem para as oficinas desenvolvidas na Ludoteca. Sem a pressão que 

acontece lá, as crianças evoluem mais naturalmente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou várias pesquisas, que apontam o 

lúdico como aspecto importante para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

Por meio do brincar a criança toma conhecimento do mundo à sua volta. 

Manipulando, experimentando e explorando objetos e espaços, a criança adquire 

novos conhecimentos, desenvolve habilidades, estabelece relações sociais de 

respeito mútuo. Enfim, possibilita um acúmulo de benefícios para o seu 

desenvolvimento físico, cognitivo, social e afetivo, além de tornar a aprendizagem 

mais prazerosa e significativa. 

Esta concepção pode ser percebida também nas entrevistas 

realizadas. Tanto as professoras quanto as futuras docentes reconhecem a 

importância de dispor do lúdico para proporcionar o desenvolvimento das crianças. 

A utilização da brincadeira no contexto escolar favorece a 

aprendizagem de conteúdos de forma mais atraente, uma vez que tem como recurso 

a motivação, que é própria da criança. 

Como ponto de partida da característica lúdica da criança, 

ressaltamos a importância em organizar o espaço físico das instituições de 

Educação Infantil, em ambientes ricos em estímulos, que permita à criança ter a 

liberdade de explorar e criar. 

Este tipo de organização, de acordo com o relato das educadoras, 

tem se constatado como eficaz para o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças, como as que participam do projeto realizado pela Ludoteca. Este possibilita 

a liberdade de escolher em qual canto quer brincar e permite desta forma, o 

desenvolvimento da autonomia e de outras importantes funções psíquicas. 

Contudo, vale ressaltar aqui um ponto que nos preocupa. Embora a 

prática da leitura seja vista como essencial na vida do sujeito, nas observações e 

entrevistas realizadas com as educadoras percebemos que o canto de atividade 

menos procurado pelas crianças é justamente o canto que propõe esta prática. 

Diante disso, nos questionamos: Por que a leitura não faz parte das atividades 

infantis? O que pode ser feito para despertar nas crianças o gosto pela leitura? O 

que pode ser feito para torná-la mais atraente?  

O trabalho desenvolvido pela Ludoteca, certamente poderá contribuir 

para esclarecer quais caminhos são mais apropriados para o desenvolvimento 
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integral da criança e para o uso desta nova metodologia, ou seja, a organização dos 

cantos temáticos. 

A relevância deste trabalho para nossa prática cotidiana de 

educadora infantil foi nos permitir constatar, tanto na literatura quanto na prática das 

atividades da Ludoteca, a importância da organização dos espaços nas instituições 

de Educação Infantil e a postura do professor como mediador e facilitador no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 
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APÊNDICE A 
 

Entrevista para educadores 
 

1- Qual sua concepção em relação ao brincar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- O termo lúdico, muito utilizado atualmente nas escolas pelos educadores, tem 

sua origem na palavra latina “ludus”, que se refere a brincar, jogar e significa alegria, 

divertimento (Rosa e Di Nisio, 2006). Você considera importante a prática do lúdico 

na educação infantil?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- De que forma ela pode contribuir para o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4- As atividades lúdicas são desenvolvidas de acordo com um planejamento 

prévio? São planejadas de acordo com as necessidades pertinentes de cada faixa 

etária?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5- Quais as dificuldades que você enfrenta nas atividades desenvolvidas com as 

crianças? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6- Durante as brincadeiras as crianças interagem com outras de idades 

diferentes? São planejados estes momentos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

Entrevista para os professores coordenadores da Ludoteca 

 

1- A organização do espaço da Ludoteca em espaços específicos e 

diversificados para o brincar, na avaliação feita pela equipe tem se constatado como 

eficaz para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças que ali participam? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- Qual a importância do planejamento das atividades lúdicas na Ludoteca? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- Qual perspectiva teórica da psicologia é utilizada para fundamentar o trabalho 

desenvolvido na Ludoteca? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4- As atividades desenvolvidas na Ludoteca são conduzidas pelo professor? 

Tem momentos livres para que as próprias crianças escolham em qual canto querem 

brincar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5- Como é a organização do tempo? É definida pelo professor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



61 

 

6- Quais os resultados percebidos por meio deste trabalho? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


