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RESUMO 

Falar em prática pedagógica implica em pensar no cenário que envolve o sujeito, os objetos 

de conhecimentos e as relações entre eles. Como se entrelaçam os aspectos relativos entre 

professor e aluno, a organização de trabalho pedagógico, a metodologia, os conteúdos, os 

agrupamentos de alunos, a avaliação do ambiente físico, as questões sociais enfim, é preciso 

pensar sobre o que fazer para que fazer e como fazer. Assim, impossibilitando de esgotar o 

assunto, mas apenas cumprindo com o objetivo proposto desde o início, este trabalho mostra 

as possibilidades que o lúdico pode trazer para a da formação da criança, sendo a lúdica o 

maior suporte deste trabalho. A metodologia se deu a partir de pesquisas bibliográficas, em 

livros, artigos científicos, utilizou-se como método de pesquisa: a descritiva, que objetiva 

descrever características de uma população ou fenômeno, sendo uma de suas peculiaridades: a 

observação sistemática. Este artigo teve como objetivo analisar a importância da educação 

física para interação social de crianças na fase pré-operatória que começa na faixa de 2 até em 

torno de 7 anos de idade, marcado por um intenso desenvolvimento das habilidades motoras 

básicas. 
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ABSTRACT 

Speaking of teaching practice involves thinking about the scenario involving the subject, the 

object of knowledge and the relationships between them. The intertwined aspects related 

between teacher and student, the pedagogical work organization, methodology, content, 

groupings of students, evaluation of the physical environment, social issues Finally, we need 

to think about what to do to make and how to. Thus making it impossible to exhaust the 

subject, but only fulfilling the goal set from the beginning, this work shows the possibilities 

that playfulness can bring to the child's education, and the playful the biggest support of this 

work. The methodology is given from literature searches, in books, scientific papers, was used 

as a research method: a descriptive, which aims to describe characteristics of a population or 

phenomenon, one of its peculiarities: the systematic observation. This article aims to analyze 

the importance of physical education for social interaction of children in the preoperative 

phase beginning in the range of 2 to about 7 years of age, marked by an intense development 

of basic motor skills. 
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INTRODUÇÃO  

Tendo como base, pesquisas bibliográficas, de Paulo Nunes Almeida, Nylse Helena 

Cunha, Emília Ferreira, Nelson Carvalho Marcelino, Tizuko Morchida Kishimoto, abordarei 

estudos importantes sobre proposta, funções e características do processo de desenvolvimento 

da criança na educação infantil. Sendo lembrada ainda a importância de teóricos como Jean 

Piaget (1978) e Lev Vygotsky (1984) para a pratica pedagógica, citadas no decorrer dessa 

pesquisa várias vezes pelos teóricos mencionados acima. 

 O modo pelo qual é abordado esse o trabalho pedagógico tem como finalidade o 

ensinar e aprender. É o agir de cada um sobre o meio, ocorrendo desse modo o 

desenvolvimento cognitivo do sujeito pelos processos chamado de assimilação e acomodação, 

tendo o professor de educação física a capacidade de trabalhar com outras duas capacidades 

além da motora, que são as capacidades perseptos cognitivas, que determina o aprendizado 

pelos sentidos e a capacidade sócia afetiva, relacionada ao processo de socialização segundo 

Libaneo (2006) 

A genenese da inteligencia para Wallon é genetica e organicamente social,ou seja,”o 

ser humano e organicamente social e sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura 

para se atulizar” Dantas (1992) 

As demonstrações deste projeto levaram em conta todos os aspectos da primeira 

infância. Considerando ainda, que é a fase da vida que o desenvolvimento físico, cognitivo e 

emocional da criança ocorre no convívio com pessoas, e mesmo ela acreditando ser o centro 

de tudo, é capaz de interagir e aprender com os outros, para isso, o professor deve valorizar o 

trabalho em grupo,segundo Henri Wallon (1986) 

 

METODOLOGIA 

 Este estudo foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas, em livros, artigos 

científicos, utilizou-se como método de pesquisa: a descritiva, que segundo Thomas e Nelson 

(2007), caracteriza-se por descrever características de uma população ou fenômeno, sendo 

uma de suas peculiaridades: a observação sistemática. Aplicando-se questionários padrões 

com perguntas abertas para professores que trabalham com o ensino regular aplicando o 

lúdico na escola EMEF CRIANÇA E VIDA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De acordo com os educandos entrevistados da escola EMEF CRIANÇA E VIDA do 

município de Guaianases São Paulo que  participou da pesquisa atuam no ensino fundamental 



de 7 á 9 anos com formação em Pedagogia, Pós Graduado em Educação Fisica, Letramento e 

Alfabetização escolhidos aleatoriamente de acordo com (Costa,2006,p.199)”Consideram-se 

apenas os casos que vão aparecendo e continua-seo processo ate que a amostra atinja 

determinado tamanho”. 

Os jogos são fundamentais para a aprendizagem e socialização das crianças com objetivo 

educacional ,diante disso fica evidente que o brincar em sala de aula,permite que a criança se 

cominique desenvolva e soalize com ooutro e consigo mesmo. 

È “brincando que o educando expressa sua opnião diante da sociedade de acordo com 

(Kishimoto,2003,p.37)”A função lúdica na educação: o brinquedo propcia diversão, prazer e 

até desprazer, quando escolhido voluntariamente a função educativa, o brinquedo ensina 

qualquer coisa que complete o individuo em seu saber, seus conhecimentos e sua epreensão 

do mundo o brincar e jogar e dotado de natureza livre típico de uns processos educativos 

como reunir dentro  da mesma  situação op brincar e o educar .Essa e a especificidade do 

brinquedo educativo”. 

O ludico tem alcançado grandes progressos como ferramenta de didática no meio educacional. 

Assim sua parceria aplicada no método usado pelo educador,permitindo-o refletir suas 

praticas para cumprir a real função social de ensinar pois brincando a criança expõe-se ao 

outro.Logoa ação lúdica do docente o nortea a avaliar a criança sobre ela mesma,e estreitar a 

relação aluno e professor/aluno de acordo com (Cunha,2001,p.14)”Brincar desenvolve as 

habilidades da criança de forma natural,pois brincando aprende a socializar-se com outras 

crianças desenvolve a motricidade,a mente,criatividade,sem cobrança ou medo,mas sim com 

prazer”. 

Os materiais que usamos em sala de aula não promove a ludicidade, mais sim a criatividade e 

a coragem de ousar para que o foco seja a formação integral dos ser, e não o material,pois 

todos são úteis e ludicos, e permite o brincar de maneira agradável utilizando quebra-

cabeça,massinha,musicas educativas entre outros e de acordo com (Winnicott,1975,p.12)”È 

no brincar,e somente no brincar que o individuo,criança ou adulto pode ser criativo eutilizar 

suapersonalidade integral: e é somente sendo criativo que o individuo descobre o eu”.  

Para as escolas cumprir coma função de ensino e aprendizagem a mesma precisa munir-se de 

recursos,que vise a formaçãointegral do ser. 

Assim o foco é a criança e para que a aprendizagem aconteça a unidade escolar dispõe de 

recursos pedagógicos que ampare o ensino aprendizagem mais eficaz de acordo com( 

Dhome,2003,p.124-125) “O desenvolvimento pessoal funda-se funda-se em um processo de 

auto descoberta onde cada qual tende a tomar consciência do que saber fazer e do que tem 



dificuldade,como pode potencializar aquilo que faz bem e conviver ou diminuir,com efeitos 

daquilo que   habilidades o processo de comparação pode ser doloroso   porem é eficaz e as 

vezes inevitável.Porem,atividade lúdica pode compor este processo de comparação de forma 

agradavel,divertida em um clima de camaradagem.Quando a criança joga,ela percebe suas 

possibilidades e a dos companheiros”. 

O papel do educador para usar as praticas pedagógicas conduz a criança a interagir com o 

outro,a trocar informções, dividir,  e se encontrar no mundo como o autor de sua própria 

historia.Logo o lúdico presente nas praticas pedagógica, promove o bem comum,educação da 

criança e saúde para que a escola cumpra sua real função a formação integral do ser de acordo 

com (Froebel,1912,p.55).”A brincadeira e uma atividade espiritual mais pura do homem nesse 

estagio e ao mesmo tempo típica da vida humana enquanto um todo da vida natural interna no 

homem e de todas as coisas.Ela da alegria,liberdade, contentamento,descanso externo, paz 

com o mundo... A criança  quer brincar sempre,com determinação auto-ativa, perceverança, 

esquecendo sua fadiga física,pode certamente tornar-se um homem determinado,capaz de 

autosacrificio para a promoção do seu bem e dos outros...Como sempre indicam o brincar em 

qualquer tempo não é trivial, é altamente serioe de profunda significação”.  

Considerações Finais 

  

     Nesta pesquisa, procuramos mostrar o quanto o ludico é importante no desenvolvimento 

educacional da criança.A relevância doludico e essencial para o crescimento das crianças. 

Para o educador e de extrema importância deixar florecer a criança queesta em seu 

interior,sendo assim sentira prazer ao brincar juntamente com as crianças. 

O ludico fornece a criança bem estar,saudee uma vida mais harmoniosa. Brincando a criança 

aprende ter independência melhora na sua autoestima; estimulando a sensibilidade auditiva e 

visual. 

Nosso trabalho nos permitiu compreender como o lúdico e necessariopara todo ser humano, 

porque através dele a criança pode construir seus conhecimentos,compreender o mundo 

tornando-se cidadão. 

Com o lúdico na educação conseguimos uma escola com mais atrativos para nossas crianças. 

É preciso compreender o mundo da criança; seu sonho, jogo e a partir daí jogar com ela. 

 Nos devemos ajudar a criaça encontrar o sentido da vida auxiliando como lúdico no 

desenvolvimento . 

As crianças quanto mais brincam;mais adquirem conhecimento mais também sobre a vida. 



O professor de vê colocar na forma de educador o lúdico visto queo brincar facilita a 

aprendizagem em todos os campos ,a afetividade,a solidariedade , a socialização ea cognição. 

  . 
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