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 O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO NO 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA 

CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

Angela Maria Andreos 

 

Com a necessidade de compreender os processos de 

aprendizagem, a psicopedagogia surgiu como uma área 

específica de estudos que busca entender os fatores 

externos e internos ligados diretamente ao tema.  

De acordo com Carvalho e Cuzin (2008) "para a 

psicopedagogia interessa-se o estudo e a intervenção 

sobre o indivíduo com dificuldade de aprendizagem, 

sejam elas quais forem, em todas as áreas de sua vida: 

emocional, cognitiva e social" (p.19).  

Os principais fatores que causam ou desencadeiam as 

dificuldades de aprendizagem são os atrasos no 

desenvolvimento, acidentes que afetam a integridade de 

órgãos necessários para a aprendizagem, patologias, 



 
 

Angela Maria Andreos 

TransformarAção, São Paulo, v. 8 n.5, p. 1-70, mai. 2021 

5 

transtornos comportamentais, entre outros. Visca (1987) 

nos diz que:  

  

“O psicopedagogo tem como função 

identificar a estrutura do sujeito, suas 

transformações no tempo, influências 

do seu meio nestas transformações e 

seu relacionamento com o aprender. 

Este saber exige do psicopedagogo o 

conhecimento do processo de 

aprendizagem e todas as suas inter-

relações com outros fatores que podem 

influenciá-lo, das influências 

emocionais, sociais, pedagógicas e 

orgânicas”. (VISCA, 1987, p.8).  

  

Juntamente com toda a equipe escolar, é importante a 

mobilização do profissional na construção de um espaço 

adequado às condições de aprendizagem de forma a 

evitar comprometimentos (defasagens).  

Para Bonora (2010):  
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“A escola deve ser um local onde 

qualquer aluno consiga desenvolver 

seu potencial e superar seus limites. 

Através do psicopedagogo a 

eliminação de barreiras e a criação de 

estratégias que muitas vezes são 

simples e fazem parte da estratégia de 

ensino utilizado pelo professor irá 

possibilitar que o currículo escolar 

atenda a todos os alunos.” (BONORA, 

2010, p.27).  

  

O psicopedagogo deve ter consciência de seu papel e 

responsabilidade profissional e social e acima de tudo 

deve respeitar prezar e zelar por cada vida que for 

colocada sob seus cuidados, lembrando sempre que 

cada ser é único e que cada um possui singularidades, 

desta forma as mesmas devem ser respeitadas e que 

são estas diferenças que dão significado à vida.  

Diversos desafios surgem para o psicopedagogo dentro 

das instituições escolares e a formação pessoal e 

profissional do psicopedagogo implica a configuração de 

uma identidade própria e singular que seja capaz de 
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reunir qualidades, habilidades e competências de 

atuação.   

Cabe ao psicopedagogo orientar professores, ou 

melhor, todo o corpo escolar e a família, pois é uma peça 

importante na equipe multidisciplinar encaminhando o 

paciente, por meio de um relatório, quando necessário, 

para outros profissionais - psicólogo, fonoaudiólogo, 

neurologista, entre outros, que realizam diagnóstico 

especializado e exames complementares com o intuito 

de favorecer o desenvolvimento da potencialização 

humana no processo de aquisição do saber.  

Um trabalho psicopedagógico pode contribuir muito, 

auxiliando educadores a aprofundarem seus 

conhecimentos sobre as teorias do ensino-

aprendizagem e as recentes contribuições de diversas 

áreas do conhecimento, redefinindo-as e sintetizando-as 

numa ação educativa. Esse trabalho permite que o 

educador se olhe como o sujeito que aprende ao 

ensinar.  

A participação dos psicopedagogos deve se estender as 

reuniões de pais, esclarecendo o desenvolvimento dos 
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filhos; em conselhos de classe, avaliando o processo 

metodológico; na escola como um todo, acompanhando 

a relação professor e aluno, aluno e aluno, aluno que 

vem de outra escola, sugerindo atividades, buscando 

estratégias e apoio.  

O estudo psicopedagógico atinge seus objetivos 

quando, ampliando a compreensão sobre as 

características e necessidades de aprendizagem de 

determinado aluno, abre espaço para que a escola 

viabilize recursos para atender às necessidades de 

aprendizagem. Para isso, deve-se analisar o Projeto 

Político-Pedagógico, sobretudo quais as suas propostas 

de ensino e o que é valorizado como aprendizagem. 

Desta forma, o fazer psicopedagógico se transforma 

podendo se tornar uma ferramenta poderosa no auxílio 

de aprendizagem.  

 

3.1 Objetivos da educação psicomotora na 

Educação Infantil em crianças de 2 a 5 anos.  
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Na atualidade, cada vez mais, profissionais que lidam 

com o ser humano percebem que é impossível dissociar 

o homem. Desta forma, as crianças devem ser 

compreendidas dentro de uma visão biopsicossocial, 

onde o corpo, a mente e a vida social estão interligados, 

sendo de extrema relevância desenvolve-los dentro de 

um mesmo processo. Para Ferreira (2002):  

  

“Todos os aspectos do 

desenvolvimento estão intimamente 

relacionados e exercem influência uns 

sobre os outros, a ponto de não se 

possível estimular o desenvolvimento 

de um deles sem que, ao mesmo 

tempo, os outros sejam igualmente 

afetados.” (FERREIRA, 2002, p.13).  

De acordo com o Referencial Nacional para Educação 

Infantil (1998) os objetivos do trabalho com a 

psicomotricidade (movimento) se dividem conforme a 

idade, sendo para crianças de o a 3 anos e de 4 a 6 

anos.  
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De 0 a 3 anos  De 4 a 6 anos  

- Familiarizar-se com a 

imagem do próprio corpo;  

- Ampliar as possibilidades 

expressivas do próprio 

movimento, utilizando 

gestos diversos e o ritmo 

corporal nas suas 

brincadeiras, danças, jogos 

e demais situações de 

interação;  

- Explorar as 

possibilidades de gestos 

e ritmos corporais para 

expressar-se nas 

brincadeiras e nas 

demais situações de 

interação;  

- Explorar diferentes 

qualidades e dinâmicas do 

movimento,  

como  força,  velocidade, 

resistência  e 

 flexibilidade, 

conhecendo gradativamente 

os limites e as 

potencialidades de seu 

corpo;  
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- Deslocar-se com 

destreza progressiva no 

espaço ao andar, correr, 

pular etc., 

desenvolvendo atitude 

de confiança nas 

próprias capacidades 

motoras;  

- Controlar gradualmente o 

próprio movimento, 

aperfeiçoando seus 

recursos de deslocamento e 

ajustando suas habilidades 

motoras para utilização em 

jogos, brincadeiras, danças 

e de mais situações;  

- Explorar e utilizar os 

movimentos de 

preensão, encaixe, 

lançamento etc., para o 

uso de objetos diversos.  

- Utilizar os movimentos de 

preensão, encaixe, 

lançamento etc., para 

ampliar suas possibilidades 

de manuseio dos diferentes 

materiais e objetos;  

  - Apropriar-se 

progressivamente da 

imagem global de seu 

corpo, conhecendo e 

identificando seus 

segmentos e elementos e 

desenvolvendo cada vez 

mais uma atitude de 

interesse e cuidado com o 

próprio corpo.  
Quadro 1: Objetivos do trabalho psicomotor na educação Infantil. 

(BRASIL, 1998, p.27)  
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Figura 3: Motocas  
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Figura 4: Modelagem  

  

 

Figura 5: Jogos de encaixe  

   

Em síntese, a comunicação corporal é repleta de valores 

e fatores emocionais. Pois, o corpo e a aprendizagem 

caminham juntos, sendo ele (corpo) uma ferramenta 

muito eficaz no processo do desenvolvimento 

psicomotor, afetivo, cognitivo e social do indivíduo.   
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ARTE E PRÁTICAS EDUCATIVAS NOS MUSEUS 

 
SILVA, Alzira da1 

 
 

Resumo 
 

O artigo retrata reflexões sobre a função 

educativa dos museus e as práticas educativas, a partir 

de alguns documentos oficiais que determinam uma 

política educacional para os espaços nos museus, assim 

como na obra de autores que investigam a educação em 

museus. Além disso, apresenta-se a análise de algumas 

questões voltadas as ações educativas em museus de 

arte brasileiros. 

O conhecimento em arte é um aprendizado que 

começa na observação de uma obra de arte, da sua 

leitura e da prática artística, onde ao apreciar uma obra 

de arte estão relacionados à sua experiência com 

diferentes manifestações artísticas, construir esse 

conhecimento a partir do acesso constante a esses 

 
1 Licenciada em Ciências Biológicas- UNIVERSIDADE DO GRANDE 

ABC. Professora da Rede Municipal da Cidade de São Paulo 
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espaços artísticos e educacionais, além do 

desenvolvimento de atividades artísticas nesses 

espaços, possibilita ao estudante elevar a sua 

compreensão da cultura nacional, que contribuiu para 

que ampliassem sua experiência com a arte. 

Palavras – chaves: Museus de arte. Ações educativas 

Políticas educacionais. 

 

Abstract 

This article is a reflection on the educational function of 

museums and educational practices, from some official 

documents that determine an educational policy for 

spaces in museums, as well as the work of authors who 

investigate museum education. In addition, we present 

the analysis of some questions focused on educational 

actions in Brazilian art museums. 

Knowledge in art is an apprenticeship that begins with 

the observation of a work of art, of its reading and of the 

artistic practice, where when enjoying a work of art are 

related to its experience with different artistic 

manifestations, to build this knowledge from the constant 
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access to these artistic and educational spaces, in 

addition to the development of artistic activities in these 

spaces, enables the student to raise his understanding 

of the national culture, which contributed to the 

expansion of his experience with art 

Key - words: Art Museums.Educational 

actions.Educationalpolicies. 

 

Resumen 

     Este artículo es un retrata reflexiones sobre la función 

educativa de los museos y las prácticas educativas, a 

partir de algunos documentos oficiales que determinan 

una política educativa para los espacios en los museos, 

así como en la obra de autores que investigan la 

educación en museos. Además, se presenta el análisis 

de algunas cuestiones dirigidas a las acciones 

educativas en museos de arte brasileños.  

El conocimiento en arte es un aprendizaje que comienza 

en la observación de una obra de arte, de su lectura y de 

la práctica artística, donde al apreciar una obra de arte 

están relacionados con su experiencia con diferentes 

manifestaciones artísticas, construir ese conocimiento a 
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partir del acceso constante a estos espacios artísticos y 

educativos, además del desarrollo de actividades 

artísticas en esos espacios, posibilita al estudiante 

elevar sua comprensión de la cultura nacional, que 

contribuyó para que amplían su experiencia con el arte.. 

 

Palabras claves: Museos de arte. Acciones educativas. 

Políticas educativas. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

Pensar e executar ações educativas são, com 

efeito, tarefas do educador de museu, que precisa estar 

inteirado e afinado com os conceitos que permeiam esse 

espaço, também com as diretrizes estabelecidas pela 

“Política Nacional de Museus”, a fim de que os museus 

sejam realmente espaços nos quais os cidadãos 

brasileiros sintam-se estimulados a frequentar e se 

apropriar de tudo o que eles possam oferecer.  

Para provocar a reflexão e apropriação do 

conhecimento no espaço museal, é necessário que o 
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museu exerça também sua função educativa, pois, como 

expõe Barbosa (2004, não paginado),  

“Museus são laboratórios de Conhecimento de 

Arte, tão importantes para a aprendizagem da Arte como 

os Laboratórios de Química o são para a aprendizagem 

da Química”. Desse modo, os públicos poderão fazer um 

bom uso desse laboratório que é o Museu de Arte se 

forem dadas as condições necessárias.  

Essas condições dizem respeito a toda a 

estrutura museológica no exercício das diversas funções 

atribuídas ao museu, mas principalmente às políticas 

adotadas por ele, bem como a importância que é 

conferida, no seu cotidiano, ao caso educacional e 

investigativo, que é, por si só, uma política.  

. A função educativa dos museus já foi defendida 

e continua sendo por muitos autores nos mais diversos 

textos e contextos que a enfatizam em correlação com 

as suas outras funções, além das de salvaguarda, 

conservação, exposição e comunicação. Mário Chagas, 

no livro 

 Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica 

museológica de Mário de Andrade, publicado em 2006, 



 
 

Alzira da Silva 

TransformarAção, São Paulo, v. 8 n.5, p. 1-70, mai. 2021 

22 

expõe o resultado de sua dissertação de mestrado, 

realizada na segunda metade da década de 1990. Nele, 

Chagas (2006) não só problematiza o desconhecimento 

do pensamento de Andrade no meio museológico, como 

também apresenta algumas das ideias do modernista 

que já eram inovadoras no início do século XX, 

especificamente no período compreendido “entre 1917 

a 1945”. Entre as diversas contribuições do pensamento 

do modernista Mario de Andrade relativas aos seus 

“projetos políticos culturais”,  

Chagas explica que: 

Uma destas contribuições refere-se às funções 

educativas dos museus. Educação museal aqui é 

concebida não em termos de repetição e inculcação de 

padrões vigentes como estratégia de reprodução do 

poder constituído, mas ao contrário, como espaço móvel 

de estudo,  

pesquisa e reflexão, como “instrumento capaz de servir 

às classes trabalhadoras, como instituição catalisadora 

e ao mesmo tempo resultante da conjugação de forças 

diversas, como âncora de identidade cultural”. 

(CHAGAS, 2006, p.19) 
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Quanto “às funções educativas dos museus”, percebe-

se, na interpretação de Chagas (2006), que Andrade 

concebia o museu como um espaço de “estudo, 

pesquisa e reflexão” e capaz de provocar mudanças na 

sociedade.  

Em um fragmento de documento apresentado por 

Chagas (2006, p.95), é visível a preocupação de Mário 

de Andrade com o atendimento ao público durante as 

exposições, bem como com o educador de museu, isto 

é, ele dizia que as visitas deveriam ser “visitas vivas” e 

“acompanhadas de explicador inteligente”. 

 Com as afirmações anteriores e com outro 

fragmento de documento citado por Chagas (2006, p.92, 

grifo do autor) no qual Andrade defende a organização 

de museus, mas de “museus à moda moderna, museus 

vivos, que sejam um ensinamento ativo”, entende-se a 

dimensão educativa do museu no pensamento do poeta 

modernista.  

Vale lembrar, ainda, que Mário de Andrade 

defendia “o uso educativo do patrimônio cultural” por 

meio de ações que permitissem ao museu ser um 
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agente transformador da sociedade, pois, segundo 

Chagas (2006, p.91), “O museu concebido por Mário não 

é apenas um espaço de exposição, é locus de ação”.  

Em relação à participação ativa do público, 

Chagas (2006, p.92) explana que, para Mário de 

Andrade, “[...] o papel do museu não é só o de 

documentar, mas também o de denunciar, criticar e 

refletir. 

É a ideia de Fórum de Debates que ganharia 

corpo na década de 70 [do século XX]”. A pesquisa de 

Chagas (2006), portanto, muito contribui para a 

compreensão do pensamento de Mário de Andrade 

sobre o papel educativo dos museus no Brasil, no início 

do século XX, e permanece atual, propondo alternativas 

para problemas ainda presentes em muitos museus, em 

nosso país. 

 A função educativa dos museus também foi 

amplamente discutida no “Seminário Regional da 

Unesco”, em 1958, na cidade do Rio de Janeiro, e que, 

conforme Araújo e Bruno (1995, p.7), “[...] simboliza 

paradigmaticamente uma preocupação profissional com 
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a problemática educacional dos museus [...]”. Nesse 

Seminário, segundo Toral (1995, p.9),  

O museu deveria desenclausurar-se não somente 

através de programas didáticos dirigidos à educação 

formal, como também da utilização de outros meios a 

seu alcance como o rádio, o cinema, a televisão, para 

atingir assim camadas mais amplas da população e 

poder melhor difundir sua mensagem. 

As demandas educacionais e socioeducativas 

dos pobres, enfatizando a necessidade de educação 

inicial e educacional, para trabalhar com uma 

abordagem pedagógica que aborda os interesses das 

diferentes disciplinas que frequentam a escola, bem 

como abordar os problemas de discriminação, 

preconceito e racismo que ocorrem no espaço escolar. 

De qualquer forma, as mudanças estão em 

andamento e a história começa a mudar, já iniciamos os 

primeiros passos, cabe aos educadores levar essas 

discussões à sala de aula, estimular os alunos a tomar 

consciência, mudar comportamentos e hábitos 

prejudiciais à vida social. 
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A atribuição ao museu como um agente 

educativo, na sociedade, possibilitou um alargamento 

das práticas museológicas, como também uma abertura 

para a discussão do papel do museu na sociedade 

contemporânea.  

Outros documentos fundamentais para 

compreender os avanços nas discussões sobre as 

práticas museais são, conforme Araújo e Bruno (1995, 

p.6), [...] a Declaração da Mesa-Redonda de Santiago 

do Chile de 1972, que introduziu o conceito de museu 

integral, abrindo novas trilhas para as práticas museais; 

a Declaração de Quebec de 1984, que sistematizou os 

princípios básicos da Nova Museologia e a Declaração 

de Caracas de 1992, que poderia ser interpretada como 

uma avaliação crítica de todo este percurso ao reafirmar 

o museu enquanto canal de comunicação. 

Os referidos documentos consolidam a função 

educativa dos museus na contemporaneidade e 

servem de parâmetro para a construção de outros, 

como a “Política Nacional de Museus – PNM”, lançada 

no Brasil, em maio de 2003, que contou com 

contribuições da comunidade museológica e 
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representantes de outros segmentos da sociedade 

envolvidos com as questões pertinentes ao campo 

museal. 

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS NO MUSEU 

 

Com a função social e educativa do museu para 

com a sociedade na qual ele está inserido, bem como 

dos diversos fatores que contribuem para o êxito das 

ações educativas no espaço museal, indaga-se: Qual a 

origem das práticas educativas em museus?  

Como elas foram desenvolvidas nos museus de 

arte? Em que medida as práticas contribuem para a 

aproximação de diferentes públicos com o espaço 

museal da arte? 

Em relação à introdução das práticas educativas 

nas exposições de coleções dos museus de um modo 

geral, Nascimento (2005, p.225) comenta que não há um 

registro esclarecedor sobre sua origem, mas que é 

possível identificá-la “[...] na organização das visitas 

orientadas”. 
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 No que diz respeito à preocupação com o ensino 

da arte em museu, Suano (1986, p.39, grifos da autora) 

lembra, contudo, que Já em 1857, na Inglaterra, John 

Ruskin, estudioso de assuntos de arte, apresentara 

projeto a uma comissão parlamentar para “que se desse 

uma função mais educativa ao museu: apresentar os 

objetos com visão crítica e não puramente expositiva”. 

 Nesse sentido, percebe-se que planejar e 

executar uma ação educativa, dentro de uma visão 

crítica, não é uma inovação como parece em nossos 

dias, pois o crítico John Ruskin já fazia tal proposta em 

1857.As práticas educativas em museus tornam-se mais 

consistentes no século XX e os resultados obtidos, 

principalmente nos museus norte-americanos, exemplos 

a serem seguidos por outros museus no mundo.  

Nesse sentido, Ana Mae Barbosa (2005c, p.85) 

afirma que, com a criação, em 1929, do Museu de Arte 

Moderna de New York (MoMA), o ensino da arte se 

constitui como um trabalho “renovador” e de “vanguarda” 

nas escolas, universidades e no próprio museu, a fim de 

que as outras classes sociais não pertencentes às elites 
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também pudessem compreender a produção artística 

moderna. 

 Além disso, ressalta que “[...] os pioneiros da 

moderna arte-educação em museus [...]” são o MoMA, 

pautado nas teorias de Victor D’Amico, e o Museu de 

Cleveland, fundamentado nas teorias de Thomas 

Munro. 

 E que esses arte-educadores “[...] foram muito 

influenciados pelas idéias de John Dewey [...]”, filósofo 

e educador americano. 

O pensamento de Dewey (1859-1952) exerceu e 

continua exercendo influências em diversas áreas no 

campo das ciências humanas. 

 As reflexões sobre questões socioculturais estão 

presentes em sua obra, assim como a importância da 

arte para o desenvolvimento humano, seu texto mais 

citado no campo do ensino da arte, no Brasil, uma 

experiência, no qual o autor discute o que vem a ser uma 

“experiência estética”.  

Para Dewey (1974), a experiência estética difere 

de situações “experienciadas” às quais todos estão 

sujeitos, pois, para que a experiência seja realmente 
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estética, é necessário que ela seja provida de ação, 

percepção, reflexão e interação, de forma que o sujeito 

realize conexões com conhecimentos já aprendidos.  

O trabalho de “apreciação de arte”, formulado por 

Thomas Munro (1901-1973), foi realizado no Museu de 

Cleveland por três décadas. 

 A proposta dele, conhecida como “morfologia 

estética”, consistia em que o aluno observasse 

atentamente as obras, percebesse como cada obra era 

constituída, fizesse um esboço a ser desenvolvido no 

ateliê e conversasse sobre as obras a partir de 

“formulações críticas”. Munro não priorizava a história da 

arte durante a visita ao museu por considerar que ela 

poderia ser melhor trabalhada fora dele.  

Ele também já chamava a atenção para o fato de 

que as crianças só poderiam entrar em contato com 

obras de arte se tivessem professores interessados em 

permitir essa aproximação. Munro ainda definiu em seus 

escritos “[...] o papel do arte-educador de museu como 

catalisador, mediador e professor de arte” (OTT, 2005, 

p.117-119).  
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Nas ideias de Munro, percebe-se a importância 

do trabalho anterior e posterior à visita ao museu, assim 

como do professor como aquele que possibilita o acesso 

à arte, e do arte-educador de museu como o sujeito que 

está entre o educando e as obras de arte, 

Exercendo um papel de estimulador, provocador 

e transformador do processo de ensino aprendizagem, 

em uma breve retrospectiva, pode-se observar que as 

práticas educativas em museus de arte já apresentavam 

uma preocupação com o ensino da arte por meio do 

contato direto com as obras, assim como ao que diz 

respeito ao trabalho a ser realizado posteriormente à 

visita. 

Ressalta-se, entretanto, que o recorte 

apresentado refere-se apenas às realidades inglesa e 

norte-americana, pois, possivelmente, a questão possa 

ser mais explorada em publicações que apresentam 

outras realidades, às quais não se teve acesso no 

presente estudo.  

Através das Práticas educativas em museus de 

arte no Brasil a educação, no Brasil, está associada à 
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origem de alguns museus em espaços de ensino da arte, 

no século XIX e início do século XX.  

Essa afirmação pode ser constatada na origem 

do Museu Nacional de Belas Artes, cuja coleção foi 

instalada na Academia Imperial de Belas Artes (1843); 

do Museu de Arte da Bahia, no qual a coleção foi 

instalada no Liceu Provincial (1871) e, logo em seguida, 

no Liceu de Artes e Ofícios (1872); e da Pinacoteca do 

Estado de São Paulo, cuja coleção foi abrigada no Liceu 

de Artes e Ofícios (1905).  

Assim, pode-se dizer que essas coleções eram 

praticamente acessíveis aos estudantes de arte para fins 

de estudo, a partir do final da década de 1940, com a 

criação do MASP (1947), do MAM/SP (1948) e MAM/RJ 

(1948), é que realmente se encontra um referencial de 

“experiências educacionais” nos museus de arte, como 

aponta Lourenço (1999, p.46): 

 O MASP, o MAM/SP e o do Rio interessam-se por 

atividades profissionalizantes, dedicando-se aos artistas 

plásticos e de outras modalidades, tendo também o 

MAM/SP formado monitores para a bienal e despertado 

o meio para trabalhos educacionais. 
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 O MASP investe em áreas como design e 

propaganda, e também em monitorias iniciadas por 

Pietro Maria Bardi e voltadas para o acervo, o que é 

notável para o meio por gerar familiaridade pela 

freqüência, como também em aulas pela televisão, 

contando com a colaboração de Flávio Motta, um 

professor de gerações de historiadores da arte. 

Segundo Lourenço (1999, p.181), Lina Bo Bardi 

afirmava, em suas entrevistas, que o MAMBA deveria 

chamar-se “CENTRO, MOVIMENTO, ESCOLA”, e que 

as ideias dela para esse Museu revelam “[...] seu lado 

mais significativo, como humanista e crítica do 

aristocratismo e conservadorismo, habituais no trato da 

cultura brasileira” (p.186).  

     Como um “centro, movimento, escola” no qual o 

museu buscava o apoio da universidade e dos 

estudantes no desenvolvimento de ações, a fim de 

possibilitar o acesso das classes populares, ele abria-se 

como um espaço de apropriação do conhecimento para 

todos.  

    Essa parceria entre universidade e museu é um bom 

exemplo a ser seguido, hoje, para aproximar as 
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instituições e, principalmente, para juntas produzirem 

conhecimento e buscarem a solução de problemas; 

dentre outros, aqueles que dizem respeito à questão do 

acesso aos diferentes tipos de público no espaço 

museal.  
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

Marlene Sales dos Santos 2  

 

RESUMO 

Este artigo como objetivo problematizar o lúdico em sala 
de aula. Trabalhar com jogos e brincadeiras 
estruturadas em sala de aula contribuiu para 
desenvolver aspectos importantes não só na educação 
infantil mas também nos demais níveis de ensino. Para 
a verificação foi proposto a alunos de sexto e sétimos 
anos a realização de jogos e atividades de pintura para 
os componentes curriculares de Português e 
Matemática. Foi possível concluir que os alunos ao 
terem maior interação no processo conseguem maior 
grau de raciocínio e sociabilização. Além disto, de forma 
lúdica é possível quebrar barreiras de aprendizagem e 
alcançar sucesso no enfrentamento de conteúdos tidos 
como mais difíceis. 

Palavras-chave: Jogos; Lúdico; Ensino-aprendizagem. 

ABSTRACT 

This article aims to problematize the playful in the 
classroom. Working with structured games and play in 

 
2 Marlene Sales dos Santos, professora da Rede Estadual de 
Ensino do Estado de São Paulo, 2019, “Curso de Especialização 
em Psicomotricidade Educacional”.  
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the classroom has contributed to developing important 
aspects not only in early childhood education but also in 
other levels of education. For the verification it was 
proposed to students of sixth and seventh years to 
perform games and painting activities for the curricular 
components of Portuguese and Mathematics. It was 
possible to conclude that the students having more 
interaction in the process get a higher degree of 
reasoning and socialization. In addition, in a playful way, 
it is possible to break down learning barriers and achieve 
success in coping with content considered as more 
difficult 

Keywords: Games; Ludic; Teaching-learning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino-aprendizagem realizado de forma 

metodológica com jogos e brincadeiras torna-se 

divertido e prazeroso. Torna-se momento de agir com 

situações imaginárias e hipotéticas seguindo 

determinadas regras.  O lúdico tem caráter de liberdade, 

brincar é colocar a imaginação em ação; o bom jogo não 

é aquele que a criança pode dominar corretamente, o 

importante é que a criança possa jogar de uma maneira 

lógica e que o jogo proporcione um contexto estimulador 
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para suas atividades mentais, amplie sua capacidade de 

cooperação e libertação e ofereça pista para definição 

de papéis sociais e da cultura humana. 

O objetivo ao pensar o artigo foi pesquisar 

brincadeiras e ao mesmo tempo realizar a confecção de 

jogos e brincadeiras lúdicas. O lúdico pode servir como 

recurso pedagógico para o ensino de vários conteúdos, 

inclusive a alfabetização. Além disto, pode ser usado 

sistematicamente para atingir resultados pré-

estabelecidos. 

Os jogos e brincadeiras ao serem utilizados em 

sala de aula deixam de ser recreação e se tornam 

material pedagógico. Os jogos estimulam e favorecem o 

aprendizado e a socialização, contribuindo para a 

formação da personalidade. Outros benefícios trazidos 

pelos jogos e brincadeiras é a estimulação do 

pensamento, a ordenação do tempo e espaço, além de 

favorecer a aquisição de condutas cognitivas e 

desenvolvimento de habilidades. Desta forma, a 

coordenação motora, destreza, rapidez, formação de 

atitudes sociais como respeito mútuo, cooperação, 
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relação social e interação, auxiliam na construção do 

conhecimento. 

 

2. OS JOGOS E A PSICOMOTRICIDADE: SUA 

CONTRIBRUIÇÃO PARA A ALFABETIZAÇÃO 

 

A educação psicomotora é fundamental na vida 

da criança e está refletida em seu histórico podendo ser 

observado a partir daí o seu desenvolvimento, o seu 

relacionamento com o mundo, a sua interação com as 

pessoas, a forma como pensa e atua, expressando as 

sensações, e utilizando o corpo como instrumento para 

a comunicação. 

Segundo a definição dada pela Associação 

Brasileira de Psicomotricidade - ABP 

 
psicomotricidade é a ciência que está 
ligada ao processo de maturação, e o 
corpo é considerado a origem das 
aquisições cognitivas, afetivas e 
orgânicas, deste modo é sustentada por 
três conhecimento básicos: o movimento, 
o intelecto e o afeto. (ABP, 2013) 
 

Portanto, a criança desenvolve corpo e mente na 

medida em que entra em contato com algo que a permita 
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realizar experiências até então não vividas por ela. Seja 

de forma individual ou coletiva, em sala de aula, estas 

competências podem ser desenvolvidas. 

É um instrumento privilegiado através do qual a 

consciência se forma e se materializa. Dentro da visão 

de educação integral “a psicomotricidade é atualmente 

reconhecida como integração superior da motricidade, 

produto de uma relação inteligível entre a criança e o 

meio”. (FONSECA, 1988 apud XISTO & BENETTI, 2012, 

p.1).  

O trabalho de psicomotricidade inicia-se na 

Educação Infantil, pois as crianças ainda se encontram 

em fase de experimentações corporais. É nesta etapa 

em que iniciai as descobertas espaciais e tônicas. Ao 

longo do desenvolvimento da criança algumas 

atividades vão sendo gradativamente inseridas: “as 

bases psicomotoras que são: tonicidade, a noção do 

corpo, o equilíbrio, a lateralidade, a estruturação espaço-

temporal, a praxia global e a praxia fina.” (RIBEIRO e 

OLIVEIRA, 2017, p.806) Estas devem ser inseridas e 

integradas de acordo com a faixa etária. 
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A Associação Brasileira de Psicomotricidade traz 

ainda uma importante reflexão sobre a relação que se 

desenvolve com o corpo da criança 

 
Conhecer o corpo nas relações, 
transformando-o num instrumento de 
ação. Este corpo pensando como 
marcado por uma mente que pensa. A 
evolução da psicomotricidade no 
individuo dá-se de forma natural. Auxilia e 
capacita melhor o aluno para uma melhor 
assimilação das aprendizagens 
escolares. O corpo e o movimento 
constituem o alicerce para o 
desenvolvimento da criança. (ABP, 2013) 
 

Com base nesta afirmação a vivência que se tem 

com o corpo permite às crianças expressar seus 

sentimentos bem como reconhecer-se a si mesma. Ela 

está, segundo Herberts e Viera, nos menores gestos que 

a criança realiza (HERBERTS e VIERA, 2019). Por isso, 

a psicomotricidade precisa ser valorizada na construção 

do processo ensino-aprendizagem nas classes de 

alfabetização. 

O processo de aprendizagem é complexo e para 

a criança, se apropriar da leitura e da escrita, a mesma 

cria hipóteses. Não podemos negar que a participação 
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da psicomotricidade seja de fundamental importância 

nesta etapa para que a criança vença tranquilamente 

com menos dificuldade causada pela falta de 

envolvimento nesse processo. 

As grades escolares e a rotina das instituições 

educacionais expressam claramente esta evidência: a 

escola não tem pelo corpo o mesmo apreço que tem 

pela mente. O resultado é um processo educacional “do 

pescoço para cima” (TIRIBA, 2001, p. 17). 

O tempo presente hoje coloca as crianças muito 

mais num estado estático do que em movimento. Na 

escola, durante o ensino fundamental, esta imobilidade, 

substitui o ato de brincar que vivenciavam na educação 

infantil. Os momentos de ludicidade acabam sendo 

menores. Apenas no intervalo das aulas é que são 

liberadas para brincar, para interagir com as demais 

crianças. 

     

2.1 A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PARA A 

APRENDIZAGEM 
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O ato de brincar está presente nos diferentes 

momentos de desenvolvimento do indivíduo. Desde a 

educação infantil há este estímulo. Nessa fase ele é 

mais requisitado, pois é quando se estimula o 

desenvolvimento pessoal, o reconhecimento espacial e 

corporal e a socialização, por exemplo. A relação com o 

mundo interno e externo se dá por meio do faz de conta 

como também pelo uso de recursos como livros, 

brinquedos e objetos. 

Em entrevista concedida ao portal SUPERA, a 

especialista em psicomotricidade Lília de Maíse afirma 

que   

 
“os jogos em grupos encorajam o 
desenvolvimento da autonomia intelectual 
e da habilidade social das crianças. Como 
aspectos igualmente importantes e 
complementares, pode-se dizer que os 
jogos em grupo incentivam o pensamento 
crítico saudável, o comportamento 
cooperativo, a autoconfiança, a 
expressão, de sentimentos e de ideias, a 
iniciativa e o questionamento. (SUPERA, 
2016) 

 

Mesmo no ensino superior os jogos têm sido 

usados para o processo de ensino aprendizagem. São 
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tecnologias que saem do padrão clássico da sala de aula 

e exigem do aluno um posicionamento diferenciado e 

desenvolvendo diferentes competências e habilidades. 

Inicialmente os jogos eram considerados na área 

da educação uma atividade essencialmente inútil. Mas 

os avanços na neurociência fizeram com que os jogos 

fossem reconhecidos como uma forma de observar a 

criança em toda a sua autenticidade. Portanto a 

tendência é que ele seja cada vez mais inserido nos 

métodos de ensino, desde o fundamental até a 

graduação. 

O brincar se bem orientado pelo professor pode 

ter a capacidade de ampliar a maturidade emocional e o 

aluno aprende algo ao fazer a sua própria brincadeira.  

  

2.2 O LÚDICO NA EDUCAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA 

PRÁTICA 

 

A aprendizagem com o lúdico acontece através 

da prática de jogos, brinquedos, e brincadeiras visando 

promover o desenvolver integral do aluno. Platão 

defendia o conceito de um sistema educacional para o 
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seu tempo, mas principalmente, por tê-lo integrado a 

uma dimensão ética e política, onde preconizava que 

educar era tão importante e tinha como fim a busca da 

felicidade e compromisso de toda a sociedade. 

O lúdico já era praticado na educação greco-

romana, Platão assim como Aristóteles defendia a 

importância da aprendizagem através da ludicidade em 

oposição a violência e repressão. Aristóteles ressalta 

que os jogos e brincadeiras lúdicas também são um 

preparo para a vida adulta. Brincar na Idade Média era 

uma repetição do cotidiano, isto é imitação do universo 

adulto. As meninas brincavam de bonecas fazendo uma 

referência ao papel do pai na sociedade. 

De acordo com Ilda Almeida e Lays Rodrigues 

(2015) a Idade Contemporânea é marcada pela 

industrialização e o aumento da desigualdade social, 

salientada pelo trabalho infantil. A industrialização 

começou a produzir brinquedos em grande escala 

tirando da criança a essência, a criatividade, da 

construção que fazia do brinquedo parte de sua própria 

identidade.  
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Os jogos e brincadeiras lúdicas possibilitam a 

exploração de novos recursos e atividades que auxiliam 

o ensino de Matemática e Língua Portuguesa, por 

exemplo. Eles facilitam a alfabetização e a comunicação 

aumentando tanto o vocabulário quanto a socialização. 

A participação do aluno na confecção dos jogos como 

memória, dominó, jogo da velha, dentre outros, permite 

ao aluno desenvolver habilidades como o raciocínio 

logico, além do que participa da confecção do material 

do seu próprio aprendizado de uma forma divertida. 

A fim de verificar as correlações entre a 

psicomotricidade e o desenvolvimento intelectual foi 

desenvolvida na Escola ‘Professora Carmelinda 

Marques Pereira’, a confecção de jogos entre os alunos 

de 6o e 7o anos. As aulas utilizadas foram de 

Matemática e Língua Portuguesa. 

A primeira atividade proposta foi a confecção de 

jogo da velha com tampinhas de garrafas. Os materiais 

utilizados foram: revistas, tampinhas de garrafas, 

revistas, cola, tesoura, tinta. O objetivo era a 
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desenvolver a atividade motora, organizar o raciocínio 

lógico, planejamento e seguir regras pré-estabelecidas. 

 

Fotos 1: Processo de criação de Jogo da Velha 
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As Fotos 1, expressam mais do que uma 

atividade proposta pela professora. Nela está embutida 

sociabilização e relacionamento, ludicidade, 

desenvolvimento cognitivo. Assim como afirma 

Carvalho, na psicomotricidade está uma 

 

função vinculante da motricidade dos 
sujeitos, que integra a diferenciação eu-
outro, favorecendo a construção da 
pessoa, de sua identidade em níveis mais 
básicos referem-se à organização 
corporal, são a imagem e o esquema 
corporal.” (CARVALHO, 2003, p. 85) 
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A atividade torna-se ainda mais relevante porque 

além de dar espaço para uma aula diferenciada fora do 

padrão mais clássico, ela permite também que relações 

até então inéditas possam ocorrer. A ocupação do 

espaço da sala de aula ou de outras áreas da escola 

torna a atividade mais interessante. Para os alunos sair 

do tradicional os envolve naquilo que é proposto. 

Nesta primeira ação o contato foi com a produção 

de um brinquedo. Este tipo de ação, na leitura de 

Vygotsky (2003), traz a vinculação entre o campo do 

significado e a percepção visual colocando em práticas 

pensar e agir.  

Em complementação, Kishimoto (1994) aponta a 

divisão dos brinquedos em duas categorias. Os 

estruturados e não estruturados. Para as atividades 

propostas trabalhou-se com os brinquedos não 

estruturados buscando dar ao aluno a oportunidade de 

desenvolver seu raciocínio lógico e a capacidade de 

criação. Os brinquedos estruturados estão à disposição 

todos os dias nas lojas, em casa e, não raro jogados nos 

cantos e caixas. 

Para Biasotto,  
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O ensino absorvido de maneira lúdica, 
passa a adquirir um aspecto significativo 
e afetivo no curso do desenvolvimento da 
inteligência da criança, já que ela se 
modifica de ato puramente transmissor a 
ato transformador em ludicidade, 
denotando-se, portando em jogo. 
(CARVALHO 1992 apud BIASOTTO, 
2014, p.15)  

 

Por esta leitura a criança se vê colocada naquilo 

que ela produziu. Não é algo estanque, morto, mas sim 

produto de sua própria capacidade intelectual. 

Outra experiência vivenciada foi com os alunos foi 

a confecção de quebra cabeça. Nesta oportunidade eles 

tiveram contato com colagem de tendo como objetivo 

estimular a criatividade. A exploração de diferentes 

materiais e texturas desenvolve a coordenação motora 

e também ajuda o aluno na utilização do espaço ao 

construir ou elaborar desenhos. 

 
Fotos 2: Processo de criação de Quebra 

Cabeça 
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O Quebra Cabeça registrado na Foto 2 realizado 

nesta nova experiência estabelece diálogo com a 

matemática e a geometria. Trabalhou-se com as formas 

geométricas com o intuito de desenvolver a capacidade 

de raciocínio dos alunos envolvidos. Além disto, as 

habilidades manuais também foram requeridas já que 

precisaram manusear papel, cortar, colar e dobrar para 

obter a forma da figura desejada para montar o jogo. 

Piaget em sua teoria tinha como base o cognitivo 

construtivista, que significa que a aquisição da 

linguagem e aprendizagem estão vinculadas. Por isso a 

criança só adquire a inteligência completa, ao 

desenvolver completamente a linguagem levando em 

consideração o meio e a interação da mesma com o 

meio. 

Desta forma, a utilização tanto de jogos como de 

brincadeiras em sala de aula, tem que ter um objetivo 

definido, tendo claro que será mais um instrumento para 

auxiliar o processo de aprendizado. Mas, os benefícios 

não são apenas estes. Ademais o poder de 

concentração também se vincula neste tipo de atividade.  
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Numa outra oportunidade o contato com os 

alunos foi feito para a confecção o Jogo da Memória 

como demonstrado nas Fotos 3. A origem deste jogo é 

discutida, pois pode ter surgido no Antigo Egito ou na 

China. Mas, independente do local em que surgiu, sua 

contribuição é de grande valor.  

 
Fotos 3: Processo de criação de Jogo da 

Memória 
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Seu objetivo ao ser utilizado como jogo 

pedagógico é a memorização, desenvolvimento do 

raciocínio logico, criar relação entre imagens, 

sequência, criar, aprender e respeitar regras, 

desenvolver a concentração. Percebe-se pelas Fotos 3 

que os alunos comunicam-se e interagem entre si. Como 

elemento teórico o objetivo ao criar o jogo da memória 

foi ampliar a consciência fonológica e a família silábica, 

uma vez que, esses alunos não liam e tinham muita 

dificuldade com palavras trissílabas.  
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Mas o desenvolvimento psicopedagógico 

também se faz com atividades livres a partir de objetos 

dados. Foi o que os alunos fizeram e fica demonstrado 

na Foto4. 

Fotos 4: Pintura e Colagem 
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Neste sentido os alunos usaram pintura com 

dedo. Esta técnica desenvolve a habilidade motora, a 

atenção visual, a sensibilidade. Ela ainda estimula a 

criatividade, ajuda a diferenciar as cores. A mistura das 

cores dá ainda maior envolvimento no processo ao 

descobrirem novas possibilidades de criação. De acordo 

com Piaget “a inteligência verbal ou refletida repousa na 

inteligência prática ou sensório-motora, que se apoia em 

hábitos e associações que são adquiridos para voltarem 

a se combinar” (PIAGET, 1970, p. 15). O aprendizado é, 

portanto, constante e renovado constantemente. 
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Uma oportunidade a mais foi disponibilizada aos 

alunos, a confecção do Jogo de Dominó. Também nele, 

as características listadas nas demais ocasiões foram 

perceptíveis. 

Foto 5: Jogo de Dominó 

 
 

O jogo de domino surgiu na China, seu uso como 

pedagógico tem como objetivo desenvolver o raciocínio 

logico, a capacidade de observação, atenção, 

concentração, promover a oralidade e a socialização e a 
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interação, além do que o aluno é estimulado a organizar 

estratégia de jogo, contribui também para o 

desenvolvimento da coordenação motora. 

A vinculação do lúdico com o aprendizado, 

observada no conjunto das teorias pedagógicas, 

expressa a potencialidade de desenvolver o 

conhecimento do aluno fora dos padrões mais fechados 

e positivistas da educação. Desloca-se o foco do 

professor e as luzes são levadas aos próprios alunos.  

Tanto Vygotsky quanto Piaget contribuem para 

este entendimento. De acordo com Souza e Wechsler 

(2014) ao estudarem a obra de Piaget concluem que a 

criança a partir dos 11 ou 12 anos de idade, 

desenvolvem a capacidade de assimilar o abstrato e 

concreto. 

Outra teoria que se casa com as análises das 

propostas de atividades realizadas é o olhar de Vygotsky 

sobre a interação. Para Vygotsky (2003) a linguagem é 

adquirida pela interação de no mínimo duas pessoas e 

para trabalhar o direcionamento proposto para que haja 

o desenvolvimento desejado é necessária a presença de 
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um mediador para que a aprendizagem aconteça com 

mais facilidade.  

Com uma linguagem mais direcionada às 

características das crianças há uma experiência de 

aprendizagem mais profícua. Já para Kishimoto (2000), 

o brincar muda através do momento em que o 

desenvolvimento infantil se faz. As várias fases pelas 

quais passa o indivíduo traz algo sensorial, afetiva e 

interacional. 

Para Wallon, 

 

é indissociável as funções motoras que 
vão além da tarefa de executar as ações 
pensadas pelo sujeito. O ato motor no ser 
humano garante desde o início a função 
de expressão da afetividade. Essa 
atividade expressiva, possibilitada pela 
atividade motora, regula, modula e produz 
estados emocionais. (GRATIOT-
ALFANDÉRY, 2010, P. 37) 
 

Portanto, a atividade motora necessariamente é 

exigida no universo escolar e não apenas nas aulas de 

educação artística, como é usual. Todos os professores 

podem potencializar o desenvolvimento da ação motora 

por diferentes meios e recursos. 
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A exigência para isto é a disponibilidade do 

professor em propor caminhos distintos dentro da 

condução da sua aula. A foto 4 registra a interação 

necessária que se faz entre professor e aluno. 

 
Foto 6: Mediação do Professor 

 

 

 
 

É importante o papel do professor porque dele se 

estimula comportamentos nos alunos. Uma prática 

pedagógica dialogada e comunicacional demonstra que 
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há uma identidade naquele profissional. De tal forma “a 

identidade é algo em permanente construção e se 

constrói na articulação com a alteridade, implica o 

reconhecimento recíproco” (RIOS, 2010, p. 121). O 

aluno reconhece isto no professor e guarda para além 

da sala de aula. O professor deve estar preparado para 

este tipo de atividade. Sair do lugar comum faz o 

diferencial para uma atividade psicopedagógica bem 

desenvolvida alcançando resultados esperados.  

Cabe ainda ao professor, de acordo com 

Friedamnn (2001), propor as regras, mas dar espaço 

para que os alunos também sugiram e participem da 

elaboração das atividades. Além disto, estimular o 

desenvolvimento da autonomia como caminho para 

maturidade emocional. É, sem dúvida, estimulante e ao 

mesmo tempo desafiador pensar a ludicidade dentro da 

sala de aula. 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Finalizando este artigo é possível demonstrar a 

importância do lúdico, isto é, dos jogos e brincadeiras 

para a aprendizagem e, também, como os jogos e 

brincadeiras contribuem para o desenvolvimento da 

personalidade, da comunicação e código linguístico. Os 

jogos assim como as brincadeiras fazem parte da 

história da humanidade. Independente dos motivos para 

sua criação tanto jogos como as brincadeiras evoluíram 

juntamente com a humanidade. Por isso a importância 

de tentarmos resgatar esses jogos e brincadeiras. 

É de comum acordo entre os autores e artigos 

pesquisados, que o benefício do lúdico para a 

aprendizagem, tem que ser planejado para que o 

objetivo seja alcançado e que a questão do lúdico nas 

escolas ainda tem que ser discutida para que este 

realmente contribua de forma efetiva com a educação. 

Em relação à pesquisa sob confecção de jogos e 

brincadeiras, é importante destacar que nesse processo 

o educando vai adquirindo habilidades próprias como foi 

visto anteriormente. 
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Da brincadeira ou mesmo do jogo confeccionado, 

assim como experimentar novas regras com outro 

educando os alunos estruturam um processo de 

organização do pensamento e adquirem a 

potencialidade da criatividade. Confeccionar jogos em 

sala de aula tem como objetivo: tornar o processo 

ensino-aprendizado atrativo e mais fácil. 

Além do que alguns jogos podem ser 

confeccionados com materiais reciclados, exemplo 

tampinha de garrafa: jogo da velha, jogos para 

construção de silabas, jogos matemáticos. O que abre 

ao aluno a visão de que os brinquedos são mais do que 

a comercialização divulgada pela televisão. Com poucos 

recursos além de brincar desenvolve-se conhecimento e 

técnicas. 

Interessante notar que o elemento lúdico está 

muito mais evidenciado na educação infantil quando as 

propostas pedagógicas se central em desenvolver as 

habilidades daquele pequenino ser que sai do ambiente 

familiar e inicia seu processo de socialização. As etapas 

posteriores na estrutura educacional brasileira se 

direcionam mais para o ensino ou ao ‘conteudismo’. 
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Logo, esta etapa fecha-se, em grande parte ao 

desenvolvimento lúdico.  

No entanto, o século XXI traz à mesa de 

discussão o uso de tecnologias e jogos no ensino-

aprendizagem. Hoje não só a educação infantil tem se 

voltado para a aprendizagem utilizando os recursos e 

benefícios que a relação com os jogos permite. Também 

o ensino superior busca de forma diferenciada utilizar os 

jogos para desenvolver habilidades e competências 

também na população adulta. Logo, os benefícios são 

grandes e possíveis de ser encontrados na medida em 

que a abertura seja possibilidade e a metodologia em 

sala de aula seja inovada. 
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