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RESUMO 

O brincar sempre se fez presente na vida das crianças. Por meio dessas brincadeiras, a 
criança vive um mundo imaginário somente dela, onde tudo pode acontecer. O interessante é 
que nesses momentos a criança não está apenas se divertindo, mas também está se 
desenvolvendo integralmente. Além disso, contribui na formação do indivíduo, sua 
personalidade e suas relações. O lúdico faz parte das atividades essenciais da dinâmica 
humana. Na atividade lúdica, o que importa não é apenas a forma como é passada a atividade, 
mas sim a própria ação, o momento vivido, possibilitando a quem a vivencia, momentos de 
encontro consigo e com o outro, momentos de fantasia e de realidade, percepção, momentos 
de autoconhecimento e conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos 
de vida. Com o avanço da tecnologia, com a necessidade de pais terem que trabalhar o dia 
todo fora de casa, e ainda em muitas realidades, a residência ser em apartamentos, observa-
se que o lúdico vivido pelas crianças se transfere para os games, para o virtual. Todavia, estes 
são limitados quanto a proposta de desenvolvimento integral da criança, criando algumas 
lacunas neste processo. Além disso, vive-se a pressão social e governamental da 
escolarização precoce, onde a criança deveria apenas receber estímulos por meio do lúdico, 
e na realidade são reféns de uma sala de aula com conteúdo, letras e números. Em muitos 
casos, os próprios pais cobram da escola resultados significativos de aprendizagem formal. 
Porém a criança precisa ser respeitada quanto à sua maturidade biológica para ter condições 
de processar corretamente as informações escolares. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Educação Física dão ênfase na importância de respeitar o universo cultural dos alunos e 
de se explorar a gama múltipla de possibilidades educativas de sua atividade lúdica e, 
gradativamente, aumentar o grau de complexidade das atividades, com vista no 
desenvolvimento e construção do conhecimento. O presente artigo teve como objetivo central 
analisar a relevância da ludicidade no processo de desenvolvimento motor e psíquico das 
crianças nas aulas de Educação Física. Para tal, realizou-se uma revisão bibliográfica com a 
seleção de quatorze artigos e análise documental dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Para tal construção e analise bibliográfica foi realizada a seleção de aproximadamente, 14 
(quatorze artigos) para a leitura integral e desenvolvimento deste. Após análise dos achados, 
considerou-se que brincadeiras lúdicas são de extrema importância para o desenvolvimento 
integral da criança, com isso ocorre as relações interpessoais e trocas recíprocas durante a 
vida formativa do indivíduo, com o auxílio de educadores e familiares. Cabe ao professor de 
Educação Física ser além de educador, ser um influenciador e estimular os alunos a se 
envolverem com o desenvolvimento lúdico, pois este é o docente que tem maior contato 
interpessoal, desenvolvendo uma conexão entre eles, envolvendo-os na prática lúdica e nas 
adaptações do ambiente, desta forma o processo de desenvolvimento integral acontece 
naturalmente. Apesar dos bancos de dados científicos terem materiais interessantes e em 
quantidade significativa sobre o lúdico e o desenvolvimento da criança, neste estudo 
pretende-se futuramente dar continuidade e profundidade ao assunto aplicando pesquisa de 
campo com o intuito de validar os achados deste estudo que se baseou em revisão 
bibliográfica, pois, ter um estudo prático é relevante para a realidade de profissionais que 
estão ou que atuarão na área. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário atual de ensino, diante de uma análise empírica, tem-se mostrado 

dinâmico ao ponto de gerar lacunas no processo de ensino aprendizagem da criança 



relacionada a vivências e conceitos essenciais para o desenvolvimento integral da 

mesma.   

A proposta é que seja evidenciado por meio de pesquisas com credibilidade 

científica a importância da criança ser estimulada e envolvida com o lúdico, no cenário 

escolar e fora dele, nos processos de desenvolvimento psíquico e motor. Os autores 

que embasarão a pesquisa discutirão o processo de ensino por meio da aplicação de 

atividades lúdicas dentro da pedagogia tradicional, explanando sobre as funções que 

desempenham em prol da melhoria do ensino e da expectativa de retorno dos alunos 

na prática. Usando o ensino para transformar vidas, construindo bases para enfrentar 

a sociedade e vínculos afetivos. 

Apesar das normas que regulamentam o ensino preverem o lúdico como 

metodologia de ensino em algumas fases, não há um acompanhamento afinado para 

verificar se o que consta no papel, plano de aula, diários, são realmente aplicados na 

prática com os alunos. Existem profissionais que não dão créditos ao lúdico por 

acreditar que não faz diferença no processo de desenvolvimento. Apesar de toda esta 

reflexão sem respaldo apoia-se a afirmação de Piaget (1971), mais de quatro décadas 

depois dessa publicação que permanece atual. Por fim, sugere-se proporcionar um 

ensino com mais ênfase no lúdico, para se obter um melhor desenvolvimento cognitivo 

e motor. 

 Ao abordar ludicidade, associa-se primeiramente a brincadeira, prazer e 

divertimento. Segundo Huizinga (1999), a atividade lúdica entre outras características 

tem um poder muito grande de fascinar aqueles que com ela se envolvem.  

 Interessante analisar a afirmação dez anos antes, Freire (1989) apresentava 

que a ideia é mostrar que tanto a parte física quanto a intelectual da criança não é 

apenas um corpo, e sim um conjunto. O autor afirma “que a criança deve brincar, criar 

e inventar. Isso são instrumentos de extrema importância que estimula capacidades 

voltadas para as dimensões motoras, afetivas, sociais e cognitivas”. (FREIRE, 1989, 

p.27).  

 Todavia, antes de Freire, ainda se cita Piaget (1971) que já afirmava que o 

desenvolvimento das crianças acontece através do lúdico, ela precisa brincar para 

crescer. Este crescer é no sentido de desenvolver naturalmente o ser humano, 

criança, integralmente – físico e psíquico. 

A influência das atividades lúdicas e suas características ajudam no 

desenvolvimento dentro e fora da sala de aula, pois é um conjunto de parte tanto 



intelectual quanto física. Trabalhando a realidade de forma lúdica, faz com que a 

criança reflita como: ordena, desordena, destrói e constrói o mundo ao seu redor, 

entendendo o que acontece na sociedade. (Almeida, 1992) 

Após isso começa a ocorrer o processo de mudança de comportamento motor 

envolvendo a maturação no sistema nervoso central, e interação ao ambiente junto 

com o estímulo passado pelo docente de forma lúdica. (Miranda, Afonso, 2006)  
 

 Optou-se por investigar cada fase do desenvolvimento escolar da criança em 

conjunto com o professor de educação física em todos os níveis de complexidade; a 

inclusão da criança na realidade de forma lúdica, verificando o modo com que a 

criança percebe a sociedade, como reflete, ordena, desordena, destrói e constrói o 

mundo ao seu redor.   

 Este estudo se faz relevante ao analisar o cenário atual onde as crianças se 

desenvolvem. Com o avanço da tecnologia, com a necessidade de os pais terem que 

trabalhar o dia todo fora de casa, e ainda em muitas realidades a residência ser em 

apartamentos, observa-se que o lúdico vivido pelas crianças se transfere para os 

games, para o virtual. Todavia, estes são limitados quanto a proposta de 

desenvolvimento integral da criança, criando algumas lacunas com deficiência. 

(Gallahue1984) 

 Além disso, se vive a pressão social e governamental da escolarização 

precoce, onde a criança deveria apenas receber estímulos por meio do lúdico, e na 

realidade são reféns de uma sala de aula com conteúdo, letras e números. Em muitos 

casos, os próprios pais cobram da escola resultados significativos de aprendizagem 

formal. Porém a criança precisa ser respeitada quanto à sua maturidade biológica para 

ter condições de processar corretamente as informações escolares. (Betti 1994) 

 Com a atual realidade, o professor de Educação Física passa a ser o 

profissional que tem maiores condições de aproximação com os alunos e 

possivelmente conseguirá ter contato com as crianças para momentos lúdicos de fato. 

Mas isso não garante que o mesmo siga uma metodologia de ensino adequada para 

cada fase do desenvolvimento da criança.  

 Diante disso, ocorre o processo de mudança de comportamento motor, 

envolvendo a maturação do sistema nervoso central, quanto a interação com o 

ambiente aos seus estímulos durante o desenvolvimento de cada indivíduo. 

(OLIVEIRA, 2006). Ou seja, para que o indivíduo se desenvolva em todos os aspectos 

é necessária a maior interação possível no ambiente. 



A metodologia utilizada neste estudo baseou-se na teoria de Vergara (2007), 

que classifica os tipos de pesquisa em dois: quanto aos meios e quanto aos fins.  

Quanto aos meios a pesquisa caracterizou-se bibliográfica, construída a partir 

de achados em livros, periódicos, anais, entre outras fontes científicas. Quanto aos 

fins, caracterizou-se como explicativa, tem o foco de facilitar a compreensão do que 

foi estudado explicando motivações e razões. 

 Após a busca de artigos e material científico que apresentam estudos que 

investigaram os benefícios que a ludicidade traz para o desenvolvimento psíquico e 

motor das crianças de 5 a 7 anos, foi realizada a seleção dos mesmos e assim, 

selecionou-se quatorze artigos para a leitura integral e desenvolvimento deste. A 

busca do material teórico deu-se por meio de plataformas virtuais de banco de dados 

científicos. E o critério de seleção dos artigos foi por análise do título, resumo e 

objetivo da obra, buscando relação direta com os objetivos propostos neste artigo. 

Diante da corroboração desses materiais, definiu-se como objetivo central do 

estudo analisar a relevância da ludicidade no processo de desenvolvimento motor e 

psíquico das crianças nas aulas de Educação Física. 

Optou-se por investigar cada fase do desenvolvimento escolar da criança em 

conjunto com o educador físico em todos os níveis de complexidade; A inclusão da 

criança na realidade de forma lúdica, verificando o modo com a criança percebe a 

sociedade, como reflete, ordena, desordena, destrói e constrói o mundo ao seu redor. 

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 Fases do desenvolvimento cognitivo e motor da criança 

 

Segundo Gallahue e Ozmun (2003), o desenvolvimento motor ocorre em quatro 

fases, são elas: motora reflexiva; movimentos rudimentares; movimentos 

fundamentais e movimentos especializados e dentro delas ocorrem suas subdivisões. 

 A fase motora reflexiva ocorre desde o período fetal até aproximadamente os 4 

meses do período pós natal, tem como característica os movimentos reflexos, 

involuntários, que ocorrem de acordo com uma extensão de respostas motoras que 

tem origem nos diversos estímulos que vem de fatores externos, como luz, som, 

toque, etc.  



 A segunda fase, movimentos rudimentares vai dos 4 meses até os 2 anos. 

Nessa fase os movimentos involuntários são trocados pelos movimentos voluntários 

e conscientes, porém ainda não são movimentos refinados. 

 Já a fase de movimentos fundamentais, vai de 2 a 7 anos e os principais 

movimentos nessa fase são: correr, andar, pular, chutar, quicar, arremessar e rebater.  

 A quarta e última fase, dos movimentos especializados ocorre dos 7 aos 14 

anos. O aparecimento e desenvolvimento de habilidades dessa fase dependem de um 

conjunto de fatores individuais, ambientais, cognitivos, afetivos. 

Piaget (1971) também classifica os estágios do desenvolvimento humano em 4 

períodos. O primeiro é o período sensório-motor que vai de 0 a 2 anos. 

 O segundo período, pré-operatório compreende a faixa etária de 2 a 7 anos. 

Nessa fase, as crianças são egocêntricas e precisam utilizar o simbolismo para seu 

raciocínio.  

 O terceiro período vai de 7 a 11 ou 12 anos e é chamado de operações 

concretas. As crianças, já possui capacidade de estabelecer relações e coordenar 

pontos de vista diferentes. Também, começa a realizar operações mentalmente e não 

mais simbolicamente. 

 Por fim, o último período é chamado de operações formais que vai de 11 ou 12 

anos em diante. As crianças já conseguem raciocinar sobre hipóteses e ao atingir essa 

fase o indivíduo consegue alcançar o padrão intelectual que persistirá durante a fase 

adulta. 

 A faixa etária que compreende o presente estudo é a fase pré-operatório. É 

nesta fase que surge na criança, a capacidade de substituir um objeto ou 

acontecimento por uma representação, essa substituição é possível, conforme Piaget 

(1971), graças à função simbólica. Neste estágio a criança já não depende 

unicamente de suas sensações, de seus movimentos, mas já distingue um significador 

(imagem, palavra ou símbolo) daquilo que ele significa (o objeto ausente): o 

significado.  

 De acordo com Goulart (1987) um dos acontecimentos importantes da primeira 

infância é o surgimento da linguagem. A partir dela a criança apropria-se da expressão 

verbal mais eficiente em sua comunicação. A criança terá, a partir desta fase, a 

competência de narrar fatos, representar situações já vividas ou futuras e inteirar 

socialmente com instrumentos comunicativos mais estruturados.   



  No decorrer deste período, a linguagem vai deixando de ser representativa para 

assumir configurações socialmente convencionais. O desenvolvimento, a criança 

apresenta tanto a linguagem socializada- aquela linguagem intencionalmente com fins 

de comunicação – como uma linguagem egocêntrica – aquela que não necessita de 

um interlocutor, pois não possui a intenção de comunicação. 

 

 Quando se trata das brincadeiras ideais ao estágio, é preciso levar em conta 
que este é o período da fantasia, do faz-de-conta e do uso de símbolos como 
significantes. A criança adora ouvir histórias pelo prazer de poder fantasiar e 
imaginar o contexto e os personagens. Ações como puxar, bater, montar, 
permitem abstração de informações das características dos objetos e das 
próprias ações. Por exemplo, a criança pode batucar um balde imaginando 
um tambor e assim ir criando e recriando seus movimentos. (PIAGET,1987). 

 

2.2 Proposta pedagógica 

 

 A proposta pedagógica está relacionada ao conceito de cultura corporal de 

movimento, preconiza conteúdos, metodologias e estratégias apropriadas aos 

diferentes níveis de ensino. O docente responsável consegue trabalhar essas 

características em suas aulas. O currículo escolar respeita os critérios de divisão do 

conhecimento que rege na ciência moderna fragmentando as fases de cada indivíduo 

(BETTI e ZULIANI, 2002).   

 A Educação Física enquanto componente curricular da Educação Básica deve 

assumir então outra tarefa: introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de 

movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 

instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e 

dança, das ginásticas e práticas de aptidão física, em benefício da qualidade da vida. 

“A integração que possibilitará o usufruto da cultura corporal de movimento há de ser 

plena – é afetiva, social, cognitiva e motora. Vale dizer, é a integração de sua 

personalidade” assim, preparando o aluno para a prática do lúdico ativo, desta forma 

fazendo com que introduza o esporte e os demais componentes em uma cultura 

corporal. Após essa prática esperamos que o mesmo consiga transmitir as 

experiências desenvolvidas. (BETTI, 1992, 1994). 

O professor deve auxiliar o aluno a compreender o seu sentir e se relacionar 

na esfera da cultura social. É preciso considerar que a atividade corporal é um 

elemento fundamental da vida infantil, e que uma adequada e diversificada 



estimulação psicomotora, relações com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social 

da criança, deve privilegiar o desenvolvimento das habilidades motoras básicas, jogos 

e brincadeiras de variados tipos e atividades. Com tudo isso aborda-se a inclusão de 

todos, os conteúdos relacionados devem ter uma crescente abordagem conforme as 

séries (BETTI, 1992). 

   O lúdico faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana. Na atividade 

lúdica, o que importa não é apenas a forma que é passada as atividades, mas sim a 

própria ação, o momento vivido, possibilitando a quem a vivencia, momentos de 

encontro consigo e com o outro. 

 

2.3 Brincadeiras e jogos: aplicação pedagógica com crianças 

 

No início escolar, as crianças na maior parte do tempo demonstra sua 

incompreensão através do choro, como mecanismo de negação. Diante dos cuidados 

do professor a criança desenvolve seu processo de adaptação nesse novo ambiente, 

onde ela brinca e joga. (Almeida 1992)  

Para as crianças, os desafios colocados por seu ambiente natural e social são 

vivenciados com totalidade, em que, subjetividade e objetividade, emoções e 

imaginação misturam-se e constituem-se concretamente pela via do contato e da 

expressão corporal, que materializam sua ação enquanto atividade orientada a 

objetivos. É por essa via que a criança experimenta, pega, corre, pula, dança, assume 

papéis sociais, estabelece vínculos afetivos, assimila e reconstrói seu ambiente sócio 

histórico para aprender e desenvolver-se (VYGOTSKY, 1993.) 

De acordo com Oliveira (2002), as possibilidades de criar e recriar ludicamente 

a realidade são provavelmente uma das peças principais para se entender o porquê 

da pedagogia no jogo e na brincadeira. Estende-se ao professor propiciar ao aluno, 

desenvolver instrumentos da psique de conceito mental e de fácil simbolização 

dirigidos ao mundo real, cultural e social. Portanto possibilitará a criança compreender 

gradativamente seu papel no mundo, na sociedade.  

 

2.4 Planos curriculares nacionais – pcn’s – ciclo da aprendizagem 

 

 De acordo com os Planos Curriculares Nacionais (PCN's) (1998), a abordagem 

da psicomotricidade possibilitou uma interação maior com a proposta pedagógica da 



Educação Física nos primeiros anos da educação formal. Dentro da psicomotricidade, 

pode-se dar o enfoque à atividades que sejam lúdicas, já que esses tipos de 

brincadeiras são bastante sugeridos dentro da Educação Física Infantil como uma 

metodologia de ensino. 

 Almeida (1992) afirma que é necessário que o educador saiba desenvolver um 

conteúdo com vertente lúdica, e que por envolver o ato de brincar, não significa que 

está ocorrendo um descaso ou desleixo com a aprendizagem do conteúdo formal. 

Segundo Santin (1996) apud Silva Júnior (2005), a prática da ludicidade deveria 

estar desprendida de regras, interesses, doutrinações, imposições feitas pela 

sociedade funcionalista e mecanicista em que vivemos. 

 Os PCNs de Educação Física (1998) dão ênfase a importância de respeitar o 

universo cultural dos alunos e de se explorar a gama múltipla de possibilidades 

educativas de sua atividade lúdica e, gradativamente, aumentar o grau de 

complexidade das atividades, com vista no desenvolvimento e construção do 

conhecimento. 

 Quando falamos de PCN’s, consequentemente pensamos em um processo de 

desenvolvimento, dentro deste mesmo processo devemos conhecer métodos para 

executa-lo da melhor maneira possível. Falando sobre métodos e desenvolvimento, 

logo enxergamos a ludicidade como uma forte proposta de trabalho para se lidar com 

o ensino. Tudo isso nos leva a respeitar o universo em que o aluno está inserido, nós 

podemos também explorar a ludicidade dos mesmos, e desta forma, 

progressivamente evoluir o grau de complexidade das atividades com a intenção de 

evoluir o conhecimento do aluno.  

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo central deste estudo foi analisar a importância da ludicidade no 

processo de desenvolvimento motor e psíquico das crianças, com a faixa etária de 5 

a 7 anos. Após um arcabouço bibliográfico construído com base em artigos científicos, 

livros, PCN’s, entre outros. De acordo com PIAGET (1971), o desenvolvimento das 

crianças acontece através do lúdico, ela precisa brincar para crescer. Concordamos 

com essa afirmação, pois, através do contato com o mundo lúdico, as crianças 

conseguem desenvolver melhor sua personalidade, como sua autoconfiança, sua 

autoestima, lidar com situações frustrantes, aceitar regras e, além disso, também 



ajuda nas relações interpessoais, onde desenvolve seu senso de convivência e 

companheirismo, assim formando o cidadão.  

Portanto os docentes são peças fundamentais, são estruturas de referência, 

influenciadores diretos para que esse desenvolvimento ocorra dentro e fora da sala 

de aula. Pois, como já citado anteriormente, o conhecimento é construído pelas 

relações interpessoais e as trocas recíprocas que se estabelecem durante toda a vida 

formativa do indivíduo sempre auxiliando o seu desempenho junto com o educador.  

Apesar dos bancos de dados terem materiais interessantes sobre o lúdico no 

desenvolvimento, neste estudo pretende-se dar continuidade a partir de pesquisa de 

campo com o intuito de validar os achados deste estudo que se baseou em revisão 

bibliográfica. Este estudo limitou-se devido ao tempo disponível para o 

desenvolvimento e ajustes burocráticos pertinentes a pesquisas que mostram 

assuntos relevantes.  

Nota-se a importância do entendimento de cada fase da vida das crianças, pois 

é de extrema relevância que o professor saiba aplicar as atividades com coerência 

seguindo e entendendo as características, dificuldades e realizações que as crianças 

estão passando em cada faixa etária, para que o processo de ensino- aprendizagem 

ocorra da melhor maneira possível. 
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