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RESUMO 

 

O conceito de cuidar e educar, enquanto ações integradas e inseparáveis que estão presente na 

nova concepção de Educação Infantil e suas práticas pedagógicas. Atualmente através de 

várias pesquisas se notabiliza que a criança é vista como uma cidadã, inserida de modo 

cultural no grupo em que vive, com direito a ter suas necessidades físicas, cognitivas, 

psicológicas, emocionais e sociais atendidas.  ”Com a LDBEN/1996, a educação infantil foi 

incorporada a educação básica e tivemos, oficialmente, no Brasil, a infância como objeto de 

educação” (ROSENAU 2012, p.49). Todos estes fundamentos teóricos precisam estar 

contemplados no Projeto Político Pedagógico das escolas, onde no seu cotidiano são postos 

em pratica fica-se assim que ainda se tem um aparato assistencialista no atendimento 

prestado, mas há, contudo uma preocupação com a formação humana e cidadã. Será trazido 

um breve relato da natureza e especificidade da Educação Infantil, das modificações propostas 

na legislação Nacional relacionadas à educação infantil, dos avanços das políticas públicas 

influenciam a Educação Infantil no Brasil, da pesquisa docente e da importância da 

organização do tempo e do espaço na Educação Infantil e a relação com a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças e a importância da elaboração e planejamento para atividades 

educativas na Educação Infantil e as especificidades da Educação Infantil.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade- Prática – Docência-Metodologia e Infância.  
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INTRODUÇÃO 

                                                                                                                                                                                                                    

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, traz a inclusão da educação infantil na educação básica e a determinação 

de que é obrigatório que o professor, de qualquer nível de ensino, tenha a formação superior.  

Dentro disso Rosenau (2012, p.18) sugere que é: 

 

Como as crianças aprendem na educação infantil? Como acontece o processo de 

humanização nessa fase do ensino?  Qual o papel do professor e das crianças no 

processo de conhecimento nessa fase? Quais os conceitos de criança, de infância e 

de escola nessa etapa da educação?  

 

Para tal proposta de investigação trazemos uma breve definição de educação, ensino e 

pesquisa, que são conceitos interligados indissociáveis ao bom andamento e significação da 

aprendizagem e também trazer uma síntese da trajetória da Educação Infantil, assim entende-

se como uma investigação e procedimento humano onde o profissional adquire, ou causa um 

“novo” conhecimento do qual ainda não distinguia a fim de se verificar nessa perspectiva que:  

 

De fato, a escola enquanto instituição formal na sua função social aliada à 

materialização da prática, tanto pode contribuir para o desenvolvimento e o prazer 

de aprender das crianças como contraditoriamente poderá não contribuir. Portanto, é 

função do professor na educação infantil considerar como ponto de partida para sua 

prática docente os conhecimentos que as crianças possuem, advindos das mais 

variadas experiências sociais, afetivas e cognitivas a que estão expostas, detectando 

os conhecimentos prévios, estabelecendo estratégias didáticas para promover o 

desenvolvimento e a aprendizagem. (LIMA et al, 2012, p.06). 

 

 

A pesquisa assim como entendemos parte da observação de várias realidades como um 

todo e não somente se focar em um ponto de partida, pois pesquisar é tanta buscar respostas, 

indagar o óbvio e levantar hipóteses. Vimos na obra de Luciana dos Santos Rosenau (2012) 

“Diagnósticos do fazer docente na Educação Infantil “que nessa fase de ensino: 

 

[...] esse educador deverá possuir formação teórica sólida para planejar momentos 
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educativos intencionais que possibilitem o desenvolvimento integral da criança em 

seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, tanto na creche como na pré-

escola. (p.23). 

  

Os objetivos dessa pesquisa busca trazer uma reflexão sobre a prática pedagógica para 

promoção da inclusão por meio da ludicidade e a importância do pesquisar no fazer docente 

na contextualização sociocultural de suas aulas e na transformação social mais ampla; saber 

trabalhar com as tecnologias da informação e comunicação no que se refere aos conteúdos e 

recursos didáticos para o trabalho na inclusão dentro de uma instituição escolar Infantil. 

 

 

2.-A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

A Educação Infantil é a principal etapa para a educação básica que tem como função 

educar e cuidar. Esta dividida entre creche e pré-escola, onde a creche atende as crianças de 0 

a 03 anos e a pré-escola atende as crianças de 04 a 05 anos. (BRASIL, 1998). Percebemos 

dessa forma que: 

 

No século XIX são poucas as iniciativas no que tange a educação infantil, o primeiro 

jardim de infância público só surge 21 anos após a criação do jardim de infância 

particular e inicia-se através da fábrica de tecidos Corcovado a creche vinculada aos 

locais de trabalho das operárias. Uma diferenciação pertinente que vale ser ressaltada 

se refere aos termos creche e jardim de infância. A creche visava assistir a criança que 

ficava privada dos cuidados maternos devido ao trabalho da mãe, tendo como 

principal objetivo evitar o abandono das mesmas por seus responsáveis. O jardim de 

infância pretendia exercer o papel de moralizador da cultura, transmitindo as crianças 

os mesmos padrões adotados na França e na Bélgica. Seria “um antídoto contra as 

ameaçadoras práticas que ensejavam solidariedade com os setores explorados de nossa 

sociedade” (KUHLMANN, 2000, p. 476). 

 

A importância dessa pesquisa se dá pelo fato que a sociedade contemporânea tem 

vivenciado com mais profundidade a Educação Infantil e os aspectos que a acompanham 

como o afetivo, emocional, social e cognitivo Assim na visão de Kishimoto (1998, p.13) 

“negar a cultura infantil, é no mínimo, mas uma ofuscação do sistema educacional”. 

Tal pressuposto de pesquisa vem ao nosso encontro ao se inferir que a pesquisa na 

prática docente vem a ser também uma: 

 

[...] atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da realidade. É a 

pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. 

Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e ação. 

Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro 

lugar, um problema da vida prática (MINAYO, 2002, p. 17). 

 

Ultimamente se tem valorizado mais o ensino voltado a prática da cidadania e os 
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valores como o respeito a dignidade  e o direito das crianças e considerando suas diferenças 

individuais, sociais , econômicas, culturais , étnicas e religiosas, ou seja, um aspecto laico que 

não seja influenciado por  estas diferenças. 

Mas seria brinquedo, jogo e a brincadeira termos diferentes ou seriam sinônimos que 

devem ser trabalhados junto em torno do lúdico. Kishimoto (1996) em sua obra Jogo, 

Brinquedo, Brincadeira e a Educação, defende uma didática como os três elementos 

agregados. Assim se almeja uma valorização dos jogos na educação, ou seja, brinquedos e 

brincadeiras como instrumentos privilegiadas de desenvolvimento e apropriação do 

conhecimento pela criança na prática pedagógica cotidiano sendo um riquíssimo componente 

de propostas curriculares.  

 

Com isso, é possível entender que o brincar auxilia a criança nesse processo de 

aprendizagem. Ele vai proporcionar situações imaginárias em que ocorrerá 

o desenvolvimento cognitivo e irá proporcionar, também, fácil interação com 

pessoas, as quais contribuirão para um acréscimo de conhecimento. Dessa forma, é 

imprescindível a utilização de brincadeiras no meio pedagógico. Como coloca 

Ferreira, Misse e Bonadio (2004), o brincar deve ser um dos eixos da organização 

escolar: a sala de aula fica mais enriquecida de desenvolvimento motor, intelectual e 

criativo da criança. (ROLIM,  et al, 2008, p.179). 

 

Dentro da Educação Infantil, é um dos poucos lugares onde a ludicidade é 

recomendada e praticada já que o lúdico um requisito natural nessa idade escolar. A escola 

assim precisa ser facilitadora da aprendizagem usando seus recursos lúdicos e se junta a esse 

um planejamento prévio de metas a serem alcançadas tendo como princípios a 

individualidade, a personalidade e a cultura da criança. (MOYLES, 2002). 

Dentro da prática evidenciada na educação infantil se constata que: 

 

O profissional em Educação Infantil deverá planejar a sua metodologia evidenciando 

a alteridade que com certeza encontrará em sala de aula, e com isso desenvolver seu 

trabalho voltado para o desenvolvimento intelectual. Tudo isto, explorando situações 

de jogo, experiência e manipulação de objetos diversos, bem como a realização de 

experiências adequadas ao nível intelectual de cada um, sem esquecer-se da 

implicação e colaboração da família nessa etapa tão importante da vida da criança. 

(MATOS, 2013, p.09). 

 

Porém, contudo o que se preza em torno do lúdico, poucos são os espaços adequados 

para que ele aconteça. E isso tem sido uma preocupação constante até mesmo nos projetos de 

Formação continuada da escola pesquisada e de muitas outras instituições. E mesmo assim se 

houvessem espaços, somos sabedores que seu uso às vezes e apenas por usar e as capacidades 

de pensar, refletir são postas de fora ou se conseguidas não são avaliadas. ”O espaço não é 

primitivamente uma ordem entre as coisas, é antes uma qualidade das coisas em relação a nós 
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próprios, e nessa relação é grande o papel da afetividade, da pertença, do aproximar ou do 

evitar, da proximidade ou afastamento” (WALLON, 2007). 

Na contramão disso, quem valoriza a ludicidade geralmente a tem como motivadora 

no que sugere movimento e crescimento pessoal, as crianças motivadas pela obviedade das 

brincadeiras logo aprenderão com mais facilidade. “Uma criança que não sabe brincar, uma 

miniatura de velho, será um adulto que não saberá pensar” (CHATEAU 1987, p.14). 

Vygotsky assevera que: 

 

Definir o brinquedo como uma atividade que dá prazer à criança é incorreto por duas 

razões. Primeiro muitas atividades dão a criança experiências de prazer muito mais 

intensas do que o brinquedo, como, por exemplo, chupar chupeta, mesmo que a 

criança não se sacie. E, segundo, existem jogos nos quais a própria atividade não e 

agradável, como, por exemplo, predominantemente no fim da idade pré-escolar, jogos 

que só dão prazer a criança se ela considera resultado interessante [...] (VYGOTSKY 

2007, p.107) 

 

Na visão piagetiana “os jogos constituem-se admiráveis instituições sociais”, e assim 

os alunos se tornam conscientes de seu papel cidadão e aprendem a serem mais autônomas, 

pois aprende princípios como raciocínio rápido e lógico. Dai a necessidade que o professor (a) 

ofereça situações que promovam a socialização durante atividades lúdicas. O Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) orienta que o professor (a) deve:  

 

Propiciar situações de conversa, brincadeira ou de aprendizagens orientadas que 

garantem a troca entre as crianças, de forma a que possam comunicar-se e expressar-

se, demonstrando seus modos de agir, de pensar e de sentir, em um ambiente 

acolhedor e que propicie a confiança e a autoestima. (BRASIL, 1998, p. 31).  

 

 Conforme Rousseau (2004), as crianças têm maneira de ver, sentir e pensar que lhe 

são convenientes e aprendem através da conquista ativa, ou seja, quando elas participam de 

um procedimento que corresponde à sua alegria natural. 

As instituições assim podem e devem aproveitar o uso do lúdico como aporte 

pedagógico em todas as manifestações de alegria da criança, trabalhando esse emocional, 

atividades lúdicas, quando bem trabalhadas possibilita grande benefício nos aspectos físico, 

mental, social e intelectual não somente a criança e porque não dizer a todas as fases de idade. 

“A sala de aula na educação infantil devera proporcionar aos pequenos que desfrutem desse 

espaço de forma a perceber seus limites e possibilidades” (ROSENAU 2012, p.101). 

É preciso desenvolver nas crianças a capacidade de fazer com que elas brinquem, pois 

as brincadeiras já são por si mesmo algo agradável. “O brincar resulta no contraste entre uma 

atividade liberada e aquelas a que normalmente ela se integra. É entre a oposição que ele 
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evolui [...]” (WALLON apud GRATIOT-ALFANDÉRY 2010, p.66).  

Portanto a educação lúdica para Almeida (1995, p. 41): 

 

Contribui e influencia na formação da criança, possibilitando um crescimento sadio, 

um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático 

enquanto investe em uma produção seria de conhecimento. A sua pratica exige a 

participação franca, criativa, livre, critica, promovendo a interação social e tendo em 

vista o forte compromisso de transformação e modificação do meio. 

 

A brincadeira nesse processo de desenvolvimento é viável porque a manipulação da 

música, brinquedo ou jogo feito a partir de um improviso se pode denominar uma etapa 

fundamental para o desenvolvimento motor ao estimular ações de raciocínio e de criatividade 

além é claro de oferecer momentos de equilíbrio, agilidade, força, coordenação motora e 

lateralidade. 

 

Uma das tarefas primordiais da escola é assegurar a igualdade de chances, para que 

toda criança possa ter acesso à música e possa educar-se musicalmente, qualquer que 

seja o ambiente sociocultural de que provenha (MÁRSICO 1982, p.148). 

 

E ainda o lúdico como fator de aprendizado usando a música alimenta nosso espírito e 

dependendo da didática usada pode estimular a socialização.  

 

 

3- SUGESTÕES PRA DIDÁTICAS LÚDICAS 

 

Daí a importância de se trabalhar o lúdico com criatividade e diversidade nos espaços 

de brinquedoteca e sala ambiente que vêm sendo valorizado na mesma medida que a 

efetivação/construção dos mesmos ocorre nas instituições que atendem a Educação Infantil. 

Os profissionais da educação como um todo estão se aperfeiçoando em sua área, pois 

conforme dissemos a criatividade é uma característica desbravadora pra se estar de pé frente à 

concorrência do mundo globalizado. 

 

A Educação Infantil ganha ênfase em 1996, quando a LDB ao tratar da composição 

dos níveis escolares, inseriu a educação infantil como primeira etapa da Educação 

Básica. Desse modo verifica-se um grande avanço no diz respeito aos direitos das 

crianças, uma vez que a educação infantil é um direito da criança e tem o objetivo de 

proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento e bem estar infantil, 

assim como o desenvolvimento físico, motor, emocional, social, intelectual e a 

ampliação de suas experiências. Assim, podemos dizer que o lúdico é como se fosse 

uma parte inerente do ser humano, utilizado como recurso pedagógico em várias 

áreas de estudos oportunizando a aprendizagem do individuo. (MATOS, 2013, 
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p.134) 

 

Nesse mesmo sentido podemos afirmar que os jogos, por exemplo, contribuem para 

fomentar autoestima e a segurança, para entrosamento em situações futuras baseado em 

situações vividas anteriormente mesmo que de maneira teatral. Dizemos isso por que a 

criação de situações teatrais na escola, por exemplo, permite ao grupo experimentar 

personagens diversos até então definidos por um consenso entre seus pares. O que reforça 

nossa criatividade são sem duvidas nossas experiências de mundo e dessa forma Kishimoto 

ressalva que:  

 

O brincar é a atividade principal do dia a dia. É importante porque dá o poder à 

criança para tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si, os 

outros e o mundo, repetir ações prazerosas, partilhar brincadeiras com o outro, 

expressar sua individualidade e identidade, explorar o mundo dos objetos, das 

pessoas, da natureza e da cultura para compreendê-lo, usar o corpo, os sentidos, os 

movimentos, as várias linguagens para experimentar situações que lhe chamam a 

atenção, solucionar problemas e criar. Mas é no plano da imaginação que o brincar 

se destaca pela mobilização dos significados. Enfim, sua importância se relaciona 

com a cultura da infância que coloca a brincadeira como a ferramenta para a criança 

se expressar, aprender e se desenvolver. (2010, p.01). 

 

A ludicidade lembra prazer, que é notório do homem quando faz o que gosta, agora 

imaginemos o poder de alcance quando se junta a isso brincar/aprender ao mesmo tempo. A 

ideia de estudo com prazer provém das perspectivas filosóficas de Platão e Aristóteles e assim 

foi se adaptando dentro das teorias que defendem o lúdico. (ALMEIDA, 1994). 

Desta forma, a brincadeira exerceu e exerce um papel com funções específicas em 

vários momentos históricos. Teve funções e papéis relevantes, esteve vinculada à educação de 

forma descontextualizada como facilitadora de conhecimentos, ajudou na educação dos filhos, 

principalmente das mães operárias e, atualmente, hoje seu papel é ainda mais ainda 

abrangente, pois é um dos maiores espaços que a criança tem para formar seus conceitos, seus 

conhecimentos, conhecer o mundo e integrar-se a ele. 

 

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo 

contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às 

restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança 

opera com um significado alienado numa situação real. O segundo é que, no 

brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço – ela faz o que mais gosta 

de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende a 

seguir os caminhos mais difíceis, subordinando se a regras e, por conseguinte 

renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia a ação 

impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo. (VYGOTSKY, 1998, p. 

130). 
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O brincar em sua essência é uma maneira de manipular e desenvolver na criança a 

obediência, no que diz respeito as suas fases de desenvolvimento corporal e também nos 

aspectos social e cognitivo. O uso de brinquedos pode ser aliado à Psicomotricidade, 

autoestima, desenvolvimento cognitivo, lateralidade e outros conceitos, pois oportuniza a 

livre expressão e a criatividade da criança se constituindo em uma potente ferramenta para a 

aprendizagem, pois: 

 

A brincadeira revela-se como um instrumento de extrema relevância para o 

desenvolvimento da criança. Sendo uma atividade normal da fase infantil, merece 

atenção e envolvimento. A infância é uma fase que marca a vida do individuo e o 

brincar nunca deve ser deixado de lado, mas, pelo contrário, deve ser estimulado, já 

que é responsável pelo auxílio nas evoluções psíquicas. Os estudos de Vygotsky 

contribuíram muito para a construção de conhecimentos acerca do desenvolvimento 

infantil e para as noções de brinquedo nesse desenvolvimento, trabalhando com a 

noção de que o brincar satisfaz certas necessidades da criança e que essas 

necessidades são distintas em cada fase da criança, pois vão mudando no decorrer de 

sua maturação. Com isso, o brincar toma novos contornos, modificando-se, também, 

para atender às novas necessidades que vão surgindo no contexto da criança 

(ROLIM, et al, 2008, p.180). 

 

 

A instalação de brinquedotecas precisa ser numa sala aconchegante, colorida e bem 

ventilada e iluminada, dando mobilidade aos seus usuários no manuseio dos brinquedos e 

jogos com mobília adequada a todas as faixas etárias da escola. Segundo o breve 

levantamento bibliográfico realizado do conceito de organização e criação de uma 

Brinquedoteca e pode se incluir os seguintes itens devidamente registrados: 

✓ Casinha de bonecas; 

✓ Montar o mobiliário para a casinha de boneca (miniatura); 

✓  Teatro de fantoches; 

✓ Brinquedos de pelúcia; 

✓  Teatro de dedoches; 

✓  Jogos de tabuleiro; 

✓ Construção (blocos de encaixe); 

✓  Seção de Artes, onde se trabalhara com noção de meio ambiente e raciocínio 

lógico (lugar onde deverão inventar coisas, construir com jogos de construção e 

com materiais de sucata e materiais reciclados, lavados, classificados serão assim 

transformados em matéria prima para subsidiar as criações dos “inventores”). 

✓  Quebra – cabeças; 

✓  Jogos para arremesso de bolas e argolas; 

✓  Carrinhos plásticos ou de madeiras; 
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✓  Fantasias (roupas dos pais); 

✓  Consultório médico fictício (itens médicos e uniformes de enfermeiros que 

servem para trabalhar os hábitos de higiene e saúde); 

✓  Cdteca e videoteca com músicas e DVDs de filmes infantis; 

✓  Bonecas; 

✓ Cantinho das Artes; 

✓ Computador com acesso Internet e com softwares de jogos educativos; 

 Aparelhos de Som; 

✓ TV, vídeo; 

✓ Camas elásticas; 

✓ Cavalinhos de madeira; 

✓ Estantes, prateleiras, cômodas para guardar os brinquedos; 

✓ Gibis e livros de literatura infantil; 

✓ Berços; 

✓ Caminhas; 

✓ Supermercado (noções de economia financeira e uso matemático); 

✓ Cozinha infantil (pia de lavar, louça, geladeira, fogão, mesa, cadeiras, loucinhas, 

panelinhas e outros utensílios); 

✓ Almofadas; 

✓ Seção de dramatização de leituras e de contos de historinhas. 

 

Os brinquedos podem ser classificados como sendo de estimulo como coordenação 

motora, raciocínio lógico, concentração e atenção, emocional, visual, coordenação motora, 

respeito às regras e suas construções, interação social, identificação, classificação e 

reconhecimento de animais ou meios de transporte, conceito de igual/diferente. 

 

Vygotsky fala que o brinquedo ajudará a desenvolver uma diferenciação entre a 

ação e o significado. A criança, com o seu evoluir, passa a estabelecer relação 

entre o seu brincar e a idéia que se tem dele, deixando de ser dependente dos 

estímulos físicos, ou seja, do ambiente concreto que a rodeia. O brincar relaciona-

se ainda com a aprendizagem. Brincar é aprender; na brincadeira, reside a base 

daquilo que, mais tarde, permitirá à criança aprendizagens mais elaboradas. O 

lúdico torna-se, assim, uma proposta educacional para o enfrentamento das 

dificuldades no processo ensino-aprendizagem. (ROLIM et al, 2008, p. 177). 
 

A Implantação da Brinquedoteca segue os seguintes procedimentos para um bom 

funcionamento. A brinquedoteca deve ser organizada de acordo com a sua realidade, onde os 

responsáveis por esse espaço lúdico/didático devem criar improvisar, adaptar os materiais 
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disponíveis de acordo com as condições físicas, materiais e financeiras. 

O importante é aproveitar ao máximo as múltiplas aplicações que este material lhes 

oferece. Vimos assim na obra de Rau (2011) alguns critérios principais de organização duma 

Brinquedoteca: 

✓  Qualidade do material; 

✓  Quantidade dos componentes do jogo; 

✓ Manutenção rápida e fácil dos materiais disponibilizados; 

✓ Controle do número de participantes para os jogos; 

✓ Exploração de criatividade com projetos interdisciplinares e extracurriculares; 

✓ Integração grupal para socialização com/do brinquedo; 

✓ Tempo estipulado de duração das atividades de cada jogo/brincadeira. 

 

         O funcionamento de uma Brinquedoteca é quase similar a de uma biblioteca, onde se 

podem observar as seguintes características de padronizações como: 

• Aquisição - a aquisição pode ser por compra ou doação e conforme citamos acima na 

pagina 02; 

• Tombamento – é o registro de cada exemplar em separado tanto em cadernos 

específicos, fichas, softwares específicos, em arquivos do computador, livros, ou 

abaixo: mesmo quando forem duplicatas. No caso de perda, restauração ou descarte, o 

número não poderá ser reaproveitado. 

Esta etapa é fundamental que tenha: data do registro, Nº de tombo, Nome do brinquedo, 

faixa etária destinada, material predominante, data de fabricação, forma de aquisição (doação 

ou compra) e preço se for o caso. A forma de aquisição ou origem pode ser abreviada como C  

para compra, D  doação, O para oficina (quando o material é confecção própria). 

. Após esses procedimentos os brinquedos estão prontos para uso e lembrando que os 

brinquedos devem ser de uso exclusivo na Brinquedoteca. Não podendo se fazer empréstimos 

dos mesmos. Pode se estipular um cronograma de uma vez por semana cada sala ter um 

tempo estimado em 45 minutos das salas da pré-escola ao 5º ano. Pode também altera a sala 

em grupos onde se faz observação da interação dos alunos com atendimento do responsável 

pela brinquedoteca e com a regência do professor em questão 

 

3.1 CANTO PEDAGÓGICO 

TEMA: Brincadeiras de épocas diferentes 

Público-alvo: alunos do 2º ao 4º ano do Ensino Fundamental 
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Objetivos: 

✓  Vivenciar as brincadeiras tradicionais; 

✓  Explicação aos alunos das regras das brincadeiras; 

✓  Utilizar regras de algumas brincadeiras com outras apresentando as características de 

alguns brinquedos; 

✓ Explicar conceitos brinquedo de brincadeira; 

✓  Fazer um relatório com as brincadeiras preferidas das crianças podendo usá-lo em 

projetos futuros e possivelmente incluir no projeto político pedagógico. 

 

Duração média: 03 aulas de 50 minutos 

Conteúdos a serem trabalhados: 

✓ Quais as brincadeiras e brinquedos que elas conhecem. 

✓  Noção de brinquedo e brincadeira; 

✓ Porque  brincar; 

Estratégias  

Atividade 1 - Brinquedos e brincadeiras 

 1º momento  – O/a professor/a perguntará aos alunos: 

✓ Onde vocês brincam e com quem? 

✓  Quais as brincadeiras? 

✓  Os adultos que você conhece também brincaram quando eram da sua idade?O/a 

professor/a registrara a contribuição de cada fala dos alunos e depois solicitara uma 

tarefa com as seguintes orientações. 

 

 Tarefa: Conversa com seus antecedentes deles e verificar quais de brincadeiras e 

brinquedos do tempo quando eram crianças, colocando data, essa experiência será 

compartilhada com todos. 

 2º momento – Os alunos lerão a pesquisa feita com s pais/avós, constituindo uma relação 

de como eram os/as brinquedos/brincadeiras de outras épocas. Assim todos construirão uma 

linha de tempo da época dos pais/avós.  

Assim se utilizarão uma um pedaço de cartolina de aproximadamente 30 cm, que será 

fixada na parede ou mural da sala, onde escreverão o ano em que os pais/avós brincavam, e 

apresentando os tipos de brinquedos e brincadeiras. Assim ao iniciar a linha do tempo, todo 

material deverão separar os materiais por data e depois fazer o registro, comparação e 

diferenciação de brinquedos e brincadeiras dos pais/avós com as de hoje em dia. 
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 3º momento:  Conhecendo as brincadeiras 

 Solicitar-se-á aos alunos que formem grupos e citem as brincadeiras preferidas com um 

cartaz com o seguinte título: Brincadeira que eu gosto. Cada grupo terá um registrador das 

brincadeiras. Os alunos apresentarão a lista de brincadeiras e ponderarão: 

✓ Quantas brincadeiras apareceram? 

✓ Quais utilizam ou não brinquedos? 

✓ Existem brincadeiras só masculinas? 

✓ Existem brincadeiras só femininas? 

✓ Quais são as brincadeiras citadas não conhece? 

Os alunos descreverão e explicarão as regras das brincadeiras, e farão um consenso de qual 

dia às brincarão.  

4º momento - A construção de brinquedos 

 O professor/ instigará os alunos ao raciocínio e uso da imaginação quanto a que brinquedos 

que não são comercializados nas lojas como: 

✓ Bola de meia, 

✓ Carrinho de rolimã, 

✓ Papagaio, 

✓ Barquinho e aviãozinho de papel, 

✓ Telefone sem fio, 

✓ Boneca de pano.  

 

Pode se usar os seguintes materiais: meias, latas de leite, embalagens plásticas, 

garrafas PET, lata de massa de tomate, arame, barbantes de varias cores, tinta guache, tecidos, 

botões, lã, pincel, agulha, linhas, tesourinhas, pregos, martelo, etc. 

       4º momento – Os grupos separarão os materiais, e se inicia a construção dos brinquedos, 

o professor mediará todo o processo, auxiliando aos alunos na perfuração de latas, apertando 

o arame com alicate, e se atentando sempre orientando ao respeito às produções dos 

colegas. Depois combinarão uma aula para interação com as brincadeiras antigas para os 

colegas de outras salas. 

   E sendo assim os alunos serão avaliados assim:  

✓   Resgate das brincadeiras tradicionais; 

✓   Socialização das brincadeiras mostrando as regras; 

✓  Compreensão de as regras de brincadeiras para brincar com outros; 

✓  Conhecimento e identificação das peculiaridades de alguns brinquedos; 
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✓ Diferenciação de brinquedo de brincadeira; 

✓  Participação nas produções dos brinquedos propostos pelo grupo; 

✓ Respeito  as brincadeiras e opiniões dos grupos. 

Os cantinhos pedagógicos ou propostas parecidas devem ser bem trabalhados 

principalmente no que se refere à autoestima e insegurança dos alunos, para não se 

comprometer a metodologia pretendida.  

As atividades lúdicas estabelecidas dentro dos cantos pedagógicos são excitantes, mas 

também requerem um esforço voluntário como entendemos e não com atividades impostas. 

Pelo pressuposto das bibliografias que pesquisamos o desenvolvimento da criança neste 

estagio de idade escolar acontece em sua maioria por meio do lúdico, diversas brincadeiras e 

socialização.  

Kishimoto (2010, p.02): 

 

Assim, é preciso considerar: 

TAMANHO. O brinquedo precisa ser duas vezes mais largo que a mão fechada da 

criança (punho), em suas partes e no todo; 

DURABILIDADE. O brinquedo não pode se quebrar com facilidade. Vidros e 

garrafas plásticas são os mais perigosos, 

CORDAS E CORDÕES. Podem enroscar-se no pescoço da criança; 

BORDAS CORTANTES OU PONTAS. Eliminar tais brinquedos. 

NÃO TÓXICOS. Evitar brinquedo com tintas ou materiais tóxicos, pois o bebê o 

coloca na boca. 

NÃO INFLAMÁVEL. Assegurar-se de que o brinquedo não pega fogo. 

LAVÁVEL E FEITO COM MATERIAIS QUE PODEM SER LIMPOS. 

Especialmente para bonecas e brinquedos estofados. 

DIVERTIDO. Assegurar que o brinquedo seja atraente e interessante. 

 

As brincadeiras são momentos que merecem atenção dos pais e educadores, pois é um 

termo para expressão mais genuína do ser, é o espaço e o direito de toda a criança para o 

exercício da relação afetiva com o mundo, com as pessoas e com os objetos. As brincadeiras e 

jogos permitem verificarmos a relação da criança com a sua realidade e o que ela pode tirar 

disso para criar situações imaginárias, ou seja: 

 

O crescimento da criança vai evidenciar que, por meio do brinquedo, ela liberta seu 

pensamento para que não fique estritamente ligado aos estímulos perceptuais. Ela 

consegue imaginar uma situação, desligando-se do mundo material, concreto do qual 

tem contato, desenvolvendo assim capacidade de se desprender do real significado 

do objeto, (da madeira, por exemplo), podendo imaginá-lo como um boneco. Nesse 

momento, o pedaço de madeira passa a ter outro sentido, indo além do seu aspecto e 

significado concreto (ROLIM et al, 2002,p.180). 

 

Um ambiente agradável e convidativo é outra maneira da criança se expressar daí à 

importância do educador estar amparado atividades consistentes e já que ele faz seu 

planejamento escolar saber quais objetivos almeja alcançar com tais brincadeiras. Com 
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relação ao desenvolvimento de ambientes lúdicos o Referencial Curricular para a Educação 

Infantil apresenta que:  

 

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a 

frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu 

desenvolvimento e inserção social. Cumpre um papel socializador, propiciando o 

desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens 

diversificadas, realizadas em situações de interação (BRASIL, 1998, p. 23). 

 

. A interação proporcionada oportuniza também a verificação de algum problema 

como timidez excessiva, nervosismo e reações estranhas de alunos e pode ser um ponto-chave 

para diagnosticar o que pode estar por trás dessas atitudes perturbadoras de alguns alunos. A 

auto identificação ou exercícios de autoimagem, orientação de corpo no espaço, lateralidade, 

equilíbrio, coordenação dinâmica geral, coordenação Motora, sentido de direção, manuseio e 

ritmo são os princípios básicos a serem proporcionados e trabalhados pelas brincadeiras e 

jogos na educação infantil e por que também não ao longo da vida. Tardif (2002, p. 69) reitera 

que:  

 
Tudo leva a crer que os saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissional, isto 

é, quando da socialização primária e, sobretudo quando da socialização escolar, têm 

um peso importante na compreensão da natureza dos saberes, do saber fazer e do 

saber ser que serão mobilizados e utilizados em seguida quando dá socialização 

profissional e no próprio exercício do magistério. 

 

Essa etapa de observação sobre espaços educativos não formais foram de grande esmero 

para nós, pois sabemos e acreditamos numa educação transformadora e inclusiva onde se 

coloque praticas educativas que forneçam elementos significativos e que vão combatam 

qualquer ordem de indisciplina ou mal caratismo, porque a educação não serve apenas como 

mera transmissora de conhecimento.  

          Ela antes de tudo deve preparar o individuo para o mundo e principalmente a sua 

autoestima e cidadania, pois o processo de educar pode se dar em qualquer espaço onde os 

envolvidos conviverão com seus semelhantes. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação infantil parte da importância da socialização e assimilação de valores 

assim considera-se essencial à necessidade de projetos que visem à reflexão em torno da 
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alimentação, higiene e a saúde em geral com trabalhos voltados a tomar banho, unhas limpas, 

cuidados com os dentes, alimentação com frutas enfim, planos de aula com ênfase ao tudo 

que diz respeito ao corpo e sua manutenção.  

 As interações do profissional com os alunos se dão com métodos interacionista que 

propõe ao aluno que aprenda através da interação com o seu meio social. Assim se faz dentro 

do planejamento analogias do concreto ao abstrato e, e metodologia de ensino predispõe que 

se trabalhe no sentido de despertar o interesse das crianças. 

O entendimento que tivemos sobre a concepção de Educação adotada pela instituição, 

de acordo com a opinião dos profissionais entrevistados numa conversa informal, é a de 

construtivista e sócio interacionista, onde se deve considerar sempre o constante processo de 

transformação na construção do conhecimento pela criança, o seu ir e vir incessante com 

objetos, jogos, brincadeiras infantis, enquanto possibilidades de movimentos de interação com 

o meio físico, com o mundo das relações sociais, interagindo com outras crianças, 

acontecendo assim uma compreensão da realidade do dia a dia.  

Há alguns estereótipos a serem combatidos devido a uma cultura enraizada em nossa 

sociedade, dentro disso Rosenau (2012, p.31) diz que “a educação infantil exige um 

profissional tão bem preparado quanto o profissional do ensino superior, porém, devido a 

desvalorização histórica e cultural, essa profissão não é tão estimada quanto a de um professor 

universitário”  

A ludicidade atualmente é considerada como um parâmetro de ensino dentro do curso 

de pedagogia além de ser uma alternativa de facilitador da aprendizagem e anda apresenta 

valores específicos para todas as fases da vida humana. É comum nos depararmos com 

situações pedagógicas onde se há resistência em aprender por que a atividade não tem o 

lúdico inclusivo e, portanto não é prazerosa. 

O intercâmbio que se realiza através de jogos/brincadeiras é um método eficiente para 

a socialização do aluno e deriva um aprendizado de forma prazerosa onde a criança representa 

e interpreta simbolicamente uma realidade. O lúdico ''não está nas coisas, brinquedos ou nas 

técnicas, mas nas crianças, ou melhor, dizendo, no homem que as imagina, organiza e 

constrói.  

Os ambientes das creches e escolas vêm tendo sua infraestrutura sendo 

progressivamente modificados para atender as demandas interpessoais que é outro assunto 

bem debatido nas esferas acadêmicas. A da criação de espaços como brinquedotecas, 

playgrounds, salas-ambientes, anfiteatros, por exemplo, e isso vem sendo feito em 

contrapartida onde muitos pais transferem o tempo de brincar com os filhos para a escola e 
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isso tudo em grande parte tendo o lúdico como justificativa.  
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