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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as concepções de atividades lúdicas de professores que 
atuam na educação infantil, partindo do pressuposto que jogos e brincadeiras são a principal 

forma com que as crianças nessa fase se apropriam do mundo. Foram realizadas entrevistas 

com 13 professoras que lecionavam para crianças de 3 a 5 anos que atuavam em 5 escolas 

situadas na periferia do município de Diamantina. Identificou-se que apesar das professoras 
saberem sobre a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil, por limitação de 

espaço físico das escolas, e especialmente, pelo precário conhecimento teórico-metodológico 

das mesmas sobre o tema, as atividades lúdicas são muito pouco utilizadas como meio 

pedagógico.  
 

Palavras chaves: jogos, brincadeiras, professores, educação infantil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A escola de educação infantil assumiu um papel fundamental na formação do pré-

escolar nos últimos anos, especialmente quando a mulher passa a cumprir a dupla jornada de 

trabalho e a educação infantil passa a ser direito a criança. Nesse sentido, é importante que os 

professores que atuam nesse nível educacional tenham conhecimento sobre o 

desenvolvimento infantil nessa fase. Sabe-se que as atividades lúdicas é uma característica 

marcante dessa fase, tanto como um meio de lazer, como uma forma de promover educação 

formal utilizando-as como um dos recursos pedagógicos para as práticas escolares. Além de 

aprendizagem de conteúdos diversificados, os jogos e brincadeiras promovem 

desenvolvimento integral em todas as suas dimensões: motora, cognitiva e afetiva. 

Diante isso, Vygotsky (1991) afirma que é enorme a influência da atividade lúdica no 

desenvolvimento da criança, é na brincadeira e no jogo que a mesma aprende e desenvolve, 

pois, além de unir elementos de fantasia e realidade, a criança começa a distinguir o real do 

imaginário. Leontiev (1988) complementa o pensamento acima ressaltando que a atividade 

lúdica é a forma principal da criança se apropriar e se objetivar no mundo resolvendo a 

contradição de vivenciar o mundo adulto dentro das suas possibilidades, tanto psicológicas 

como sociais e físicas, além de poder expressar seus sentimentos e experiências, elaborar 

conflitos e ansiedades, explorar habilidades. 

Entretanto, quando as crianças vão para a escola e os educadores preferem que elas 

fiquem estáticas, sem direito de se mover ou, quando o deixam, são movimentos bem 

determinados para a realização de suas brincadeiras e jogos, desconsiderando as 

peculiaridades da infância, cerceiam não apenas o desenvolvimento motor, mas a próprio 

desenvolvimento do psiquismo. Essa forma de ação do professor está fundamentada no 

pressuposto que apenas a mente seja exercitada, revelando a compreensão dicotômica de 

desenvolvimento, separando psiquismo e corpo, além da concepção de que só se aprende em 

determinadas condições, como alunos sentados, olhando para o professor (não importa se em 

fila ou em círculo) com cadernos e lápis em mãos e somente treinando, além da mente, a 

coordenação motora fina para traçar as primeiras palavras. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil tem direcionamentos em 

relação ao educar por meio do lúdico que ajudam na prática do educador, seja como conteúdo 

curricular ou como recurso pedagógico para ensinar demais conteúdos, nas mais variadas 
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áreas do conhecimento, incluindo a Educação Física. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998, p.29), a Educação Física é um dos conteúdos científicos que devem compor 

o currículo da educação infantil, sendo esta disciplina entendida como: 

 

(...) uma disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento, 

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

instrumentalizando-o para usufruir os jogos, os esportes, as danças, as lutas e as 

ginásticas em benefício do exercício crítico de cidadania e da melhoria da qualidade 

de vida. 

 

De acordo com o artigo 26, inciso 3º, da LDB 9.394/96, a Educação Física é 

componente Curricular da Educação Básica. Porém, em 2001, na tentativa de garantir a 

presença da Educação Física em toda a Educação Básica, foi acrescentado o termo 

“obrigatório” ao texto legal. A Educação Física na educação infantil é essencial às crianças, 

pois possibilita um contato maior com as habilidades corporais, psicomotoras, atividades 

culturais e jogos lúdicos. 

No entanto, apesar de no campo da ciência voltada para a educação e 

desenvolvimento infantil esses conhecimentos serem bem aceitos, nem sempre o professor em 

sua prática pedagógica os aceita ou os coloca em prática, seja por desconhecimento, por não 

concordar com eles ou por não encontrar condições objetivas que propiciem tal prática. Além 

disso, apesar da Educação Física ser conteúdo obrigatório na educação infantil, geralmente 

não tem a presença do docente com tal formação, sendo o conteúdo ministrado pelo professor 

regente da turma. 

Assim, é de fundamental importância saber como os professores de educação infantil 

concebem as atividades lúdicas e como as utilizam em sua prática pedagógica.  A partir de tais 

considerações, o objetivo desse trabalho foi avaliar as concepções de atividades lúdicas de 

professores que atuam na educação infantil no município de Diamantina - MG. Para tanto, 

buscou-se identificar a concepção que os professores da educação infantil têm sobre 

atividades lúdicas; se tais atividades são usadas pelos educadores com finalidades 

pedagógicas e ainda em quais situações são utilizadas. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Jogos e Brincadeiras na Perspectiva da Teoria Histórico-Cultural 
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Com relação às definições dos jogos e brincadeiras, é importante enfatizar que há 

vários significados para esses conceitos nas diversas ciências que discutem o assunto. A 

diversidade em compreender as atividades lúdicas, também se expressa na ciência 

psicológica, tendo autores como Winnicot (na psicanálise), Piaget (epistemologia genética), 

Walter Benjamin (teoria crítica ou escola de Frankfurt) entre outros, que destacam a 

importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento psicológico. O presente estudo 

foi baseado na teoria dos autores da psicologia histórico-cultural, tais como Vygotsky, 

Leontiev e Mukhina, utilizando para tanto, a concepção de atividades lúdicas dessa teoria.  

A psicologia histórico-cultural compreende que o homem é historicamente 

determinado, e a formação do psiquismo é decorrente da complexa e indissociável relação 

entre o aparato biológico e as determinações culturais. O desenvolvimento do psiquismo 

depende das mediações da atividade e da linguagem, sendo as atividades lúdicas (jogos e 

brincadeiras) uma das principais formas que a criança, na educação infantil, tem para se 

apropriar do mundo. 

Leontiev (1988) compreende que as atividades lúdicas são fundamentais no processo 

de desenvolvimento infantil, mas na fase pré-escolar (3-6 anos) elas passam a ser a principal 

forma de atividade que ocasionam mudanças qualitativas no psiquismo, sendo denominada de 

atividade dominante. A atividade principal (ou dominante) determina o como o indivíduo se 

relacionará com a realidade e tem como características: o fato de no seu interior surgir outros 

tipos de atividade, como por exemplo, o fato de que, brincando de escola a criança pode ter a 

necessidade de ir a escola de verdade, o que caracteriza que novos processos psíquicos se 

formam ou se reorganizam e as principais mudanças na personalidade dependem dela. 

Ressalta-se que a atividade principal não é aquela que ocupa mais tempo na vida do 

indivíduo, nem é o único tipo de atividade que se realiza, mas é aquela que apresenta as 

características acima apresentadas. A atividade lúdica é a atividade principal no período pré-

escolar justamente pelo fato de ser por ela que a criança consegue atender a necessidade de 

realizar tarefas, manipular objetos do mundo adulto que fora dela não é possível por sua 

imperícia. Desse modo, é fundamental que professores tenham real conhecimento sobre a 

importância das atividades lúdicas e quais tipos de atividades que o pré-escolar consegue 

desenvolver em determinadas etapas da vida e as razões para isso. 

Portanto as crianças brincam motivadas pelo próprio processo de brincar, e não para 

alcançar uma finalidade específica. O prazer pode ser vivenciado pela criança ao brincar, mas 
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não pode-se afirmar que é esse o motivo da atividade lúdica (Leontiev, 1988; Vygotsky, 

1991). 

O ponto de partida para a compreensão das atividades lúdicas, na perspectiva da 

psicologia histórico-cultural, é diferenciar os tipos de atividades, entre brincadeiras e jogos. 

Para Vygotsky (1991), qualquer brincadeira, mesmo sendo livre, possui regras, reproduzindo 

rigorosamente o modelo e as regras impostas pelos adultos. Como exemplo, quando a criança 

brinca de ser médico, cuida dos seus pacientes tal como o médico que conhece, ela passa a 

seguir o modelo do adulto, imitando as atitudes do mesmo, o que lhe proporciona aprender a 

analisar as pessoas, os acontecimentos e os objetos.  

De acordo Vygotsky (1991), por meio da atividade lúdica a imaginação surge 

substituindo certos objetos por outros transformando o mundo real no mundo fantástico. 

Como exemplo, um cabo de vassoura numa brincadeira passa a ser um cavalo, mas um celular 

não pode ser um cavalo, pois o celular não pode ser usado como tal pelas suas propriedades 

físicas; para a criança o sentido está relacionado ao significado do objeto, por que o objeto 

real tem que parecer em sua forma com o objeto imaginário. Conforme a criança ganha mais 

experiências e conhecimentos, sua imaginação fica mais rica, o que lhe possibilita imaginar 

mesmo na ausência de objetos (MUKHINA, 1996). 

Assim sendo, a atividade lúdica surge a partir da ação adulta e do brinquedo que a 

criança tem a mão. Num primeiro momento o objeto ou brinquedo vai determinar como a 

criança vai brincar (se tiver um apagador desempenha o papel de um professor, se for dinheiro 

poderá desenvolver o papel de um banqueiro ou vendedor), mas, posteriormente, o objeto vai 

se subordinar a imaginação da criança (o apagador pode ser o telefone numa brincadeira em 

que será secretária). 

Leontiev (1988) diferencia os jogos (esconde-esconde, amarelinha e rouba-bandeira) 

das brincadeiras (brincar de casinha, escola, representar uma situação de compra e venda 

numa loja)ou jogos protagonizados segundo Mukhina (1996). Para Leontiev, os jogos 

possuem regras explícitas e situação imaginária implícita, já as brincadeiras ao contrário 

daquela, tem regras implícitas e a situação imaginária explícita.  

O autor ainda destaca que o jogo com regras aparece a partir da brincadeira, pois os 

pré-escolares maiores (5,6 anos) têm maior facilidade de respeitar e compreender as regras, 

pois possuem um conhecimento mais amplo e maior possibilidade de controlar, de forma 

voluntária, o seu comportamento e as suas funções psíquicas, como percepção, atenção, 
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memória, que são essenciais durante as atividades lúdicas (MUKHINA, 1996). A 

possibilidade de controlar cada vez mais o próprio comportamento a partir do 

desenvolvimento dos processos psíquicos, da dimensão motora e afetiva, faz com que “Em 

todas as idades as crianças brincam de coisas parecidas, mas de maneira diferente” 

(MUKHINA, 1996, p.157). 

Para executar uma atividade lúdica, uma série de processos psíquicos são necessários 

e importantes. A atenção, por exemplo, é fundamental, pois possibilita apreender as 

propriedades dos objetos que são necessários para que brincadeiras e jogos possam acontecer. 

No início da idade pré-escolar, qualquer objeto chama imediatamente a atenção da criança, 

mas por um curto espaço de tempo. Quando a mesma vai completando mais idade o 

desenvolvimento cognitivo aumenta, conseguindo se concentrar e manter a atenção por tempo 

mais longo e de forma voluntária. A atenção voluntária se desenvolve também pela mediação 

do adulto, quando direciona o que e quando a criança deve prestar atenção, e a mediação da 

linguagem, que organiza a atenção (Vygotsky, 1991). Conhecer o processo de 

desenvolvimento da atenção é fundamental para os professores, pois no caso da atenção 

involuntária que predomina na idade pré-escolar, atividades monótonas impedem a criança de 

concentrar.  

Outro fato que a criança que se encontra na idade pré-escolar tem grande facilidade 

de recordar pessoas ou fatos acontecidos. A memória da criança frequentemente é 

involuntária, ou seja, a mesma tem mais facilidade de lembrar-se de algo independentemente 

de sua vontade do que quando se propõe a lembrar de algo voluntariamente (MUKHINA, 

1996; Vygotsky, 1991). 

Uma forma para desenvolver a memória voluntária é por meio da atividade lúdica, 

pois quando a criança está brincando é obrigada a recordar de algo para desempenhar o papel, 

deparando-se com situações que exigem que ela se lembre ou reproduza uma situação. 

Ao longo da idade pré-escolar a criança adquire um nível psíquico mais elevado, pois 

a atividade lúdica contribuir para o desenvolvimento do psiquismo como um todo, é uma das 

condições de desenvolvimento da personalidade. O desenvolvimento da personalidade 

apresenta dois aspectos: a criança passa a compreender melhor o mundo em que vive e, o seu 

sentimento e a sua vontade proporcionam estabilidade ao seu comportamento, não sendo tão 

influenciada pelas circunstancias externas. Assim, as atividades lúdicas são fundamentais para 

o desenvolvimento psíquico da criança na idade pré-escolar, devendo ser utilizada pelo 
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professor de forma deliberada, como meio pedagógico e também como conteúdo, já que 

constitui a Educação Física na educação infantil.  

 

3. MÉTODO 

 

Participaram dessa pesquisa treze (13) professoras de educação infantil de cinco (05) 

escolas municipais de Diamantina. As entrevistadas foram três (03) de cada quatro (04) das 

escolas escolhidas e uma (01) de outra instituição, que lecionavam para crianças de 3 a 5 anos 

de idade. Em relação às participantes que fizeram parte da pesquisa, foi à coordenadora 

municipal de educação infantil que indicou as mesmas, já a escolha das escolas teve como 

critério instituições localizadas nos bairros de periferia da cidade, pois as crianças que 

frequentam essas escolas, geralmente, residem nesses bairros que não possuem muitos 

espaços de lazer e muitos pais não possuem condições financeiras para oportunizar seus filhos 

a participarem de atividades dessa natureza. 

Assim sendo, a escola torna-se o local para propiciar o desenvolvimento dos pré-

escolares e as atividades lúdicas, em geral, são um meio para alcançar tal finalidade.  

Após identificação das escolas, foi feito contato com a gestora de cada instituição e 

com as professoras para apresentar o projeto e os seus objetivos e convidá-las a participar do 

mesmo. Com o aceite das docentes e da equipe gestora, formalizada com o termo de 

consentimento, aprovado pelo comitê de ética da UFVJM (002/2011), teve início os 

procedimentos de coleta de dados que aconteceu de duas formas: 1) entrevista com as 

professoras regentes de educação infantil em que foram feitas questões relacionadas às 

características pessoais, formação e trajetória profissional e concepções de atividades lúdicas; 

2) análise da estrutura física (tamanho das salas, local onde as atividades lúdicas são 

desenvolvidas, condições de iluminação e salubridade, recursos didático-pedagógicos) para 

ter melhor conhecimento sobre as condições de trabalho do docente que podem ser fator 

determinantes nas concepções  de atividades lúdicas na educação infantil. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para análise dos resultados, foram colocadas letras para designar as professoras e as 

escolas, que são as que se seguem respectivamente: A1, A2, A3 da escola 1; B1, B2, B3 da 
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escola 2; C1, C2, C3 da escola 3; D1, D2, D3 da escola 4 e E1 da escola 5. Cabe destacar que, 

neste último CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) somente uma docente participou 

da entrevista, pois, das outras duas professoras regentes, uma não aceitou fazer parte da 

pesquisa e com a outra não foi possível entrar em contato. Importante colocar que a escola 

tinha apenas essas três docentes que lecionavam para as crianças de três a cinco anos.  

Outro fato que merece destaque é que, nos cinco CMEIs citados acima, eram 

somente mulheres que cuidavam e educavam das crianças, revelando as questões de gênero 

envolvidas no processo educacional dos primeiros anos da educação infantil. Isso é 

evidenciado na concepção de Ayoub (2001, p. 55). 

 

Lamentavelmente, “o mito”, fortemente enraizado entre nós, de que para ser 

profissional da educação infantil basta ser mulher, delicada e gostar de crianças, é 

confirmado pelas estatísticas que demonstram a presença majoritária de mulheres 

atuando nesse nível de ensino [...] (grifo da autora) 

 

Quanto às características da população pesquisada, 30,78% das professoras eram 

casadas, divorciadas 30,76% e solteiras 38,46%. A maioria (69,24%) das entrevistadas tinha 

filhos e quanto à idade, a faixa etária está entre 26 anos até 50 anos, correspondendo  

à faixa de 26 a 30 anos o total de 23,07%; de 31 a 35 anos 23,07%, de 36 a 40 anos 23,07%, 

de 41 a 46 anos 23,07% e de 47 a 50 anos 7,72%. 

Em relação ao tempo que as docentes trabalhavam por dia, 4 a 5 horas, 6 horas e 

acima de 8 de horas, tiveram, respectivamente, 15,40%, 30,76% e 53,84%. Quanto à atividade 

depois do trabalho, a maioria das professoras apresentou em suas falas que faz mais de uma 

atividade após lecionarem as suas aulas. Assim sendo, após o trabalho, 33,33% fazem 

atividades domésticas, 9,52% estudam para concurso, 28,57% planejam as aulas que serão 

ministradas, 14,28% descansam, 9,52% fazem outro trabalho e, finalmente 4,76% fazem outra 

faculdade. Portanto, praticamente todas as docentes, após ministrarem suas aulas, realizam 

outras atividades, em geral voltadas para o trabalho, seja ele doméstico (33,33%) ou não 

(47,61%).  

Assim sendo, tendo em vista que a maioria das professoras têm filhos e trabalha 

acima de seis horas, resta pouco tempo para se dedicar a si mesmas. No entanto, tem um 

número interessante que se dedica ao planejamento de aulas, o que implica, a princípio, em 

estudo, pois, planejar não é apenas estruturar as atividades, mas pensá-las no aspecto teórico, 

apesar de fazerem isso fora do tempo em que são remuneradas. É importante salientar que das 
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13 docentes, apenas sete evidenciaram em suas falas que planejavam as aulas, todas da escola 

2, 3 e 5. 

Considerando-se a formação, a maioria possui ensino superior em Pedagogia 

(84,62%) e as demais possuem formação em curso Normal Superior (15,38%). Um número 

significativo (69,24%) fez graduação a distância e um percentual menor (30,76%) na 

modalidade presencial.  

Segundo Freitas (s/a), considera-se que o ensino a distância possui vantagens e 

desvantagens para os cursistas. Umas das vantagens é a flexibilidade de horário já que os 

alunos podem estudar quando desejarem em diversos ambientes (doméstico e trabalho) não 

tendo que frequentar instituições em horários pré-determinados. Mas essa vantagem pode 

transformar-se em desvantagem, uma vez que o indivíduo que não tem hábito de estudar de 

livre vontade, pode retardar os estudos priorizando outras atividades do dia-dia. 

Considera-se, então, que os professores que participaram das instituições presenciais 

utilizaram constatemente uma mão dupla entre teoria e prática. Os alunos, tendo o privilégio 

da presença constante do docente para auxiliá-los nas dúvidas frequentes, tiveram a 

possibilidade de promover a troca de ensinamentos entre professores-alunos e alunos-alunos, 

aspecto esse que interfere de forma significativa no processo de aprendizagem. Nesse sentido, 

o ensino a distância apresenta outra desvantagem em relação ao presencial que se caracteriza 

justamente pelo exposto neste parágrafo. 

Outro fato identificado foi o pouco tempo de formação acadêmica que possuem da 

maioria das entrevistadas (53,84% até cinco anos). As demais têm entre seis a dez anos 

(23,07%), de onze a quinze anos (7,69%) e de dezesseis a vinte anos (15,40%). Se 

compararmos a idade das docentes, muitas delas iniciaram a atividade profissional após os 30 

anos, provavelmente após os filhos alcançarem idade um pouco mais avançada, o que lhes 

possibilitou assumir uma carreira profissional e continuar a cuidar dos mesmos e da casa. 

Em relação à quantidade de cursos que possuem, a especialização e os que a 

prefeitura ofereceu são os que foram relatados, sendo que neste último todas participaram, 

uma vez que são obrigatórios. No entanto, a maioria da população pesquisada afirmou que 

fariam os cursos oferecidos pela prefeitura mesmo que não fossem obrigatórios. Os temas dos 

cursos (infância, atividades lúdicas, saúde do professor, sexualidade na educação infantil etc.) 

são relevantes, contribuindo positivamente no dia-dia do trabalho com as crianças. Em relação 

à especialização, 61,54% fizeram pós-graduação nas áreas de educação infantil, educação 
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especial, educação religiosa, inspeção, tutoria, pedagogia social, psicopedagogia e artes, o que 

mostra que um número significativo teve interesse e possibilidade em aprimorar o 

conhecimento. Já a população que não fez a especialização, correspondeu 38,46%, e a 

justificativa para não fazê-lo foi a falta de tempo disponível e questões financeiras. 

Os dados sistematizados permitem identificar que a maioria das docentes (76,92%) 

trabalhava como professora antes da formação em Pedagogia ou Normal Superior. Entretanto, 

cabe destacar que elas já possuíam formação em Magistério, o que as habilitava lecionar na 

educação infantil antes de 1996. A obrigatoriedade imposta pela LDB de 1996 que todos os 

professores deveriam ter curso superior fez com que a população pesquisada buscasse essa 

formação, talvez motivada exatamente pelo receio em perder seu emprego para um docente 

habilitado em Pedagogia. 

Sobre as concepções que as professoras tinham sobre jogos e brincadeiras, a tabela 1 

apresenta as respostas sobre esse assunto. 

 

TABELA 1: Concepção de jogos e /ou brincadeiras 

  

Respostas dadas Quantidades de 

respostas 

Números 

brutos 

Percentuais % 

 

Jogo igual a 

brincadeira 

Têm regras 3 6 46,15 

Não têm regras 2 

Livre é sem regras/ 

com intervenção 

têm regras 

1 

 

Jogo diferente 
de brincadeira 

(ambos tem 

regras, mas...) 

Jogo há intervenção 

(a professora que 
constrói as regras) e 

a brincandeira é 

livre (a criança que 
constrói as regras) 

1 7 53,85 

Jogo desenvolve 

mais o raciocínio 

lógico e a 

brincadeira já é 
mais a socialização 

1 

Jogo competição e 

brincadeira não 

1 

Jogo têm regras 
mais complexas do 

que a brincadeira 

4 

TOTAL 13 13 100 
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De acordo com as respostas dadas, nota-se que há um conhecimento bem restrito 

sobre os conceitos. Como pode ser observado, 46,15% das respostas consideram o jogo igual 

a brincadeira e a metade destas respostas 23,07% consideram que ambos não possuem regras 

ou ainda que, quando é livre é sem regras/ com intervenção têm regras. Como discutido nesse 

trabalho, tanto os jogos (jogos com regras) como as brincadeiras (jogos de papéis) têm regras 

(Leontiev, 1988), além disso, existe uma evidência que considera a evolução das atividades 

lúdicas – de brincadeiras para jogos.  

Em relação a maioria das respostas, 53,85%, estão corretas quando consideram que o 

jogo é diferente da brincadeira e ambos possuem regras, mas as justificativas do por que são 

diferentes e são bastante limitadas e carentes de uma melhor compreensão teórica, seja ela 

qual for. As justificativas de que no jogo há intervenção (a professora que constrói as regras) e 

de que a brincandeira é livre (a criança que constrói as regras) é infundada, pois tanto no jogo 

quanto na brincadeira o professor pode intervir, seja indiretamente (observando e quando 

necessário intervindo) ou diretamente (intervindo constantemente no jogo ou na brincadeira), 

e os mesmos podem construir as regras. 

Outra resposta considerada equivocada é o fato de que o jogo desenvolve mais o 

raciocínio lógico e a brincadeira, por sua vez, a socialização, visto que ambos podem 

desenvolver os dois aspectos dependendo, para tanto, do tipo, das regras e da situação 

imaginária que estão presentes nas atividades. 

Finalmente, o último detalhe dessa tabela que é destacado por somente uma (01) das 

professoras também não está correto quando afirma que o jogo está voltado para a competição 

e a brincadeira não. De acordo com Leontiev (1988), quando a criança está brincando o 

motivo está voltado para o processo do brincar e não no resultado da atividade. Desse modo, 

quando o motivo da criança no jogo é ganhar, e não participar, aí o jogo perde o caráter lúdico 

tornando-se puramente competitivo.  

A tabela 2 mostra qual a importância que as professoras atribuem às atividades 

lúdicas. 
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TABELA 2: O papel das atividades lúdicas na educação infantil 
 

 Respostas dadas  Números brutos Percentuais % 

Contribui no desenvolvimento 

motor, cognitivo e afetivo 

11 57,92 

Chama atenção das crianças para 
o objetivo / é melhor forma de 

ensinar 

3 15,78 

Contribui na socialização 3 15,78 

 

Ajuda a criança a respeitar e lidar 

com as regras 

2 10,52 

TOTAL 19 100 
 

Analisando as respostas da Tabela 2, pode-se observar que as profesoras possuem 

conhecimento sobre o papel das atividades lúdicas no desenvolvimento infantil. A maioria das 

respostas considera que as atividades lúdicas contribuem no desenvolvimento motor, 

cognitivo e afetivo (57,92%). Dentre eles, podemos citar o desenvolvimento das habilidades 

motoras, que possibilita a criança movimentar o corpo no tempo e espaço, além contribuir na 

capacidade da coordenação. Em relação ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, a 

linguagem possibilita aos coetâneos comunicar entre si e ainda orientar e planejar a atividade 

da criança; aproveitando-se do fato de que a imaginação transforma o mundo real no mundo 

fantástico (VYGOTSKY, 1991); e a memória em ação que propicia a criança lembrar de algo 

para reproduzir na brincadeira. Em relação ao desenvolvimento das habilidades afetivas, essas 

contribuem para que ocorram vínculos entre os sujeitos e os mesmos manifestem os seus 

diferentes sentimentos (raiva, alegria e tristeza etc.) (MUKHINA, 1996). 

Um percentual menor de professoras argumentam que as atividades lúdicas 

mantem a atenção das crianças para um objetivo, se tornando a melhor forma de ensinar 

(15,78%), o que corresponde com a concepção teórica da psicologia histórico cultural, 

tendo em vista, que o pré-escolar possui necessidade de brincar para melhor se apropriar 

do mundo, e por meio das atividades lúdicas o professor terá mais facilidade de ensinar. 

Promover a socialização também foi outro argumento dado para a importância das 

atividades lúdicas (15,78%). O interesse da criança em conviver com outras crianças é 

enorme, pois a mesma necessita se comunicar e brincar com seus coetâneos (MUKHINA, 

1996).  

Um menor número de respostas (10,52%) afirma que a atividade lúdica ajuda a 

criança a respeitar e lidar com as regras. Diante isso, quando os pré-escolares estão brincando, 



18 

 

os mesmos têm que respeitar a opinião do colega, além de aplicar e adaptar as normas de 

comportamento, o que contribui para o seu próprio desenvolvimento.  

Assim, apesar das professoras não terem uma concepção teórica clara e respaldada 

em teorias científicas sobre o que são atividades lúdicas, todas reconhecem sua importância 

no desenvolvimento da criança mas, no que diz respeito ao uso delas, o entendimento é bem 

restrito, como mostra a Tabela 3. 

 

TABELA 3: Como utiliza as atividades lúdicas 
 

Respostas dadas Números brutos Percentuais (%) 

Contação de  história/dramatizações/ 

musicas/ rodinha 

10 41,66 

 Jogos diversos/ parquinho 7 29,16 

Desenhar/  ao ensinar uma letra e 

numerais 

5 20,86 

Confeccionar brinquedos 1 4,16 

Escovação e na alimentação 1 4,16 

TOTAL 24 100 

 

De acordo com a Tabela 3, a maioria dos jogos e brincadeiras que as crianças têm 

acesso são aquelas que não exigem muito espaço, como por exemplo, a contação de  história, 

dramatizações, músicas, rodinha (41,66%), isso acontece em decorrência, de acordo com as 

entrevistadas, do pouco espaço disponível nas escolas. Como o espaço não possibilita 

desenvolver essas atividades e as professoras não possuem condições para realizá-las, isso 

pode inteferir no desenvolvimento dos alunos. Segundo Wallon (apud LIMONGELLI, 2004), 

o movimento é constitutivo do desenvolvimento afetivo e cognitivo, que compõe a totalidade 

do indivíduo. Privar a criança de experiências vinculadas a qualquer uma dessas dimensões, 

ou oferecê-la de forma mais pobre, é cercear as possibilidades de desenvolvimento e 

aprendizagem da mesma. Desse modo, poucas experiências corporais não limitam apenas o 

desenvolvimento motor também o cognitivo e afetivo. 

Além desse aspecto, de acordo com Leontiev (1988), não tem como trabalhar uma 

mesma atividade com uma criança de três e com outra cinco anos, pois as mesmas encontram-

se em fases de desenvolvimento diferentes. O pré-escolar mais novo não vai conseguir se 

submeter às regras do jogo como o pré-escolar mais velho, que prefere os jogos com regras 

em detrimento de brincadeiras de jogos de papéis. 
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Importante colocar, que quando questionadas sobre o tempo que destinam para as 

atividades lúdicas, a maioria das docentes que proporciona o acesso dessas atividades o tempo 

inteiro são as que trabalham com as crianças de três anos. Quanto mais os pré-escolares 

avançam nas idades, menos brincam e jogam dentro da escola, ou seja, os de cinco anos tem 

menos acesso aos jogos e brincadeiras que os mais novos. 

Algumas das professoras relataram os motivos de não oportunizar os alunos a prática 

das atividades lúdicas, sendo o espaço físico o fator que limita o desenvolvimento dessas 

atividades, o que pode ser comprovado nas observações disposta sobre o espaço físico. Desse 

modo, considera-se que o espaço físico é essencial para o desenvolvimento das crianças, pois, 

pode interferir de forma negativa ou positiva no trabalho da professora. 

O outro aspecto a ser considerado, é que as professoras consideram que a sociedade 

em geral, em especial os pais, exige e prioriza a parte teórica  nas aulas, com metodologias em 

que um tipo de organização de aula (alunos sentados em silêncio ouvindo atentamento o que o 

professor tem a oferecer) é valorizado. Sobre isso, Macedo, Petty e Passos (1997) enfatizam 

que as escolas estão tendo como finalidade formar cidadão para o trabalho, sendo valorizado o 

tipo de aprendizado voltado para o cálculo, o domínio nas letras e números, um conhecimento 

que ainda é abstrato para a criança muito pequena aprender tal como os escolares aprendem. 

Para os pré-escolares é mais fácil aprender algo por meio do lúdico. 

Diante disso, é de suma importância que os professores não deixem de proporcionar 

aos alunos os jogos e brincadeiras, tentando mostrar para a sociedade a importância dos 

mesmos. 

De acordo com art. 29 da LDB (BRASIL,1996, p.13)  

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

 

Nesse sentido, a partir do momento em que as docentes quase não utilizam as 

atividades lúdicas ou quando utilizam é de forma inadequada, deixando os alunos brincar sem 

que haja a devida intervenção, não conseguirão contribuir para o desenvolvimento dos alunos 

de forma efetiva. Como exemplo desse uso inadequado das atividades lúdicas pode-se citar 

duas situações mencionadas por duas professoras que participaram da pesquisa: uso das 
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atividades lúdicas para demonstrar a importância de alguns alimentos e confecção de 

materiais.  

Importante destacar que em nenhuma dessas situações há a atividade lúdica tal como 

é compreendida no presente trabalho, é apenas a apresentação de conteúdos de forma 

divertida utilizada com o intuito de facilitar a aprendizagem das crianças, sem se caracterizar 

como a atividade lúdica que está sendo trabalhada ao longo das discussões. 

Na Tabela 4 pode ser observado o tempo que as professoras destinam as atividades 

lúdicas. 

 

TABELA 4: Tempo que as crianças têm acesso as atividades lúdicas 

 

Respostas dadas Números brutos Percentuais (%) 

30 minutos a uma hora por dia 3 23,07 

Uma hora e meia a duas horas por dia 5 38,46 

Praticamente o tempo inteiro, todos os 
dias 

2 15,40 

Não tem como falar o tempo certo, 

todos os dias tem acesso as atividades 

lúdicas 

3 23,07 

TOTAL 13 100 

 

Pode-se observar pela tabela 4 que as crianças têm pouco acesso às atividades lúdicas 

no contexto escolar, uma vez que algumas professoras priorizam outras atividades, deixando 

as lúdicas para o segundo momento. Se os pré-escolares permanecem o dia inteiro na escola e 

brincam de trinta minutos a uma hora por dia (23,07% das professoras), considera-se que 

brincam pouco tempo. Os pré-escolares que têm acesso de uma hora e meia a duas horas por 

dia, acredita-se que seja razoável, o que correspondeu a maioria das professores (38,46%). 

Mas é importante destacar que o tempo para o desenvolvimento por essas professoras para  

jogos e brincadeiras sem que haja a intervenção com intuito do aprendizado é grande, tendo 

em vista que o brincar que as docentes favorecem não tem vinculação com o conteúdo 

pedagógico, tampouco é um estratégia de ensino de forma mais efetiva e intencional. 

Portanto, apesar das docentes  atribuírem diversas vantagens aos jogos e 

brincadeiras, o discurso das mesmas  não corresponde com as suas ações, tal como a Tabela 4 

mostra. Esse fato merece reflexão por parte das professoras e da equipe pedagógica: se as 

entrevistadas utilizam as atividades lúdicas em alguns momentos e quando utilizam não é de 
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forma pedagógica e nem como conteúdo, para que serve, então, tal atividade no ambiente 

escolar, considerando os objetivos que esse local tem?  

As docentes justificaram as poucas realizações das atividades lúdicas por terem que 

realizar diversas funções como: ensinar o dever, dar banho, alimentar as crianças e somente 

quando resta tempo deixam as mesmas brincarem, denotando o caráter pouco pedagógico no 

uso de tais atividades, o que não corresponde com os argumentos que elas deram como 

vantagens. Para desenvolver as atividades lúdicas na perspectiva pedagógica, é necessário não 

apenas planejamento prévio das atividades e materiais, mas tempo e espaço. Se as demandas 

para essas professoras forem muitas, como os relatos revelam, realmente dificulta para elas 

desenvolverem tais atividades, especialmente no processo de intelectualização que a educação 

infantil vem passando nos últimos tempos no Brasil. 

Um menor percentual de respostas (15,40%)  apresentou que praticamente o tempo 

inteiro os alunos estão em atividades lúdicas, fato esse importante para garantir o 

desenvolvimento e aprendizagem dos mesmos se tais atividades forem intencionais para 

alcançar os objetivos da educação infantil. Vale lembrar que, para Leontiev (1988), a 

atividade principal na vida da criança não é aquela que exerce a maior parte do tempo e sim 

aquela que promove melhor e maior apropriação do mundo; desse modo, não adianta o 

professor deixar os pré-escolares brincarem a maior parte do tempo que permanecem nas 

escolas se não ocorrer a intervenção e não utilizarem as atividades lúdicas de forma 

pedagógica.  

Correspondendo a 23,07% das respostas, as professoras consideram “Não tem como 

falar o tempo certo, todos os dias tem acesso as atividades lúdicas”. Importante colocar que a 

maioria das respostas, as docentes não utiliza os jogos e brincadeiras de forma pedagógica, 

pois, em algumas escolas a entrevistadora observou, e algumas docentes citaram, que deixam 

os alunos brincarem sem que haja intervenção. 

Foi observado pela pesquisadora na escola 5 que os momentos que as crianças 

estavam brincando eram livres, não ocorrendo intervenção, estando as professoras sentadas, 

conversando uma com a outra. Esse parecia mais um momento de lazer do que uma aula. Os 

CMEIs que fizeram parte da  pesquisa,  localizam-se nos bairros de periferia, geralmente os 

pais não possuem condições finaceiras para oportunizar aos seus filhos o acesso às atividades 

lúdicas. A escola torna-se o único lugar para propiciar tais atividades.  
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Assim sendo, o docente tem responsabilidade de proporcionar o acesso as atividades 

de forma adequada, intervindo sempre que necessário, oportunizando as crianças a  expressar 

a linguagem, diversos movimentos, a imaginação, a interação entre aluno-aluno e professor-

aluno. Na Tabela 5 pode ser observado os autores que são utilizados para orientar o trabalho 

das docentes sobre infância e atividade lúdicas. 

 

TABELA 5: Autores que discutem sobre infância e atividade lúdicas que são utilizados para 

orientar o trabalho 

 

Usa autores Nome dos autores Números 
brutos 

Percentuais 
parciais (%) 

Percentuais 
totais (%) 

 
 

 

 

 
 

 

Sim 

 
 

 

 

Piaget 2 
 

 

15,39  
 

 

 

 
 

 

69,21 

Vygotsky, Piaget e Emilia 

Ferreiro 

2 15,39 

Vygotsky e Piaget 2 
 

15,39 

Emilia Ferreiro e Paulo 

Freire 

1 7,69 

Paulo Freire e Piaget 1 7,69 

Vygotsky, Piaget e 

Socrátes 

1 7,69 

 

 
 

 

 

 
 

Não 

Só leu as teorias de alguns 

autores quando estava na 
faculdade 

1 7,69  

 
 

 

 

 
 

30,79 

A teoria é uma coisa, cada 

aluno que você trabalha 

que passa na sua vida tem 
uma realidade diferente, 

nem tudo que você usa 

com um pode usar com 

outro 
 

1 7,69 

Não tem disponibilidade 

de tempo, e não possui 

computador  não tendo 

acesso a internet 
 

1 7,69 

Pode até utilizar mas  não 

sabe que está utilizando 

1 7,69 

 TOTAL 13 100 100 
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De acordo com os resultados mostrados na tabela 5, a maioria das respostas (69,21%) 

afirma que utiliza a teoria de alguns autores (Vygotsky, Piaget, Emilia Ferreiro, Paulo Freire e 

Socrátes) para orientar o trabalho, justificando que os mesmos contribuem positivamente para 

orientar as atividades desenvolvidas com as crianças. Não será descrito a teoria de Sócrates, 

Emilia Ferreiro e Paulo Freire, uma vez que a principal discussão do projeto é sobre 

atividades lúdicas e esse autores não adotam/adotaram em suas teorias essa temática. 

Justamente por isso, é de estranhar que os professores tenham mencionado tais autores ao 

serem questionados sobre infância e atividades lúdicas, apesar de serem teóricos que 

ofereceram para a educação contribuições inestimáveis para o processo de alfabetização de 

crianças e jovens e adultos (no caso de Emilia Ferreiro e Paulo Freire). 

Assim, apesar da maioria das professoras afirmarem que usam algum teórico para 

orientar sua ação pedagógica, parte dos autores citados por elas não oferecem qualquer 

contribuição para compreensão de infância e atividades lúdicas, o que também pode denotar 

caráter espontaneísta de suas ações. 

Vygotsky é um dos autores mais conhecidos e importantes da psicologia e como sua 

concepção sobre atividades lúdicas é a que orienta as análises dessa pesquisa, será 

apresentado a seguir apenas uma breve descrição da concepção de Jean Piaget.  

Jean Piaget é um dos pesquisadores mais conhecidos da psicologia e da educação, 

especialmente no Brasil, já que sua teoria é inspiradora dos documentos oficiais da educação 

nacional. Para esse autor, o desenvolvimento independe da aprendizagem, ou seja, para que 

essa última aconteça, o desenvolvimento tem que acontecer primeiro.  

Piaget (apud Macedo, Petty e Passos, 1997) sugere que os jogos podem ser 

basicamente de três formas: exercício, símbolo e regra. Os jogos de exercício ocorrem nos 

primeiros anos de vida da criança, em que a mesma descobre e exercita os movimentos do 

próprio corpo, desse modo formando hábitos motores. Macedo, Petty e Passos (1997, p.129) 

consideram que “[...] os jogos de exercício são formas de, repetir, por exemplo, uma 

sequência motora e por isso formar um hábito”. Nesse sentido, Piaget (apud Macedo, Petty e 

Passos,1997) afirma que no primeiro ano de vida os hábitos são fundamentais para que ocorra 

aprendizagem, pois, estabelece o alicerce para as futuras operações mentais.  

De acordo com Macedo, Petty e Passos (1997), os jogos simbólicos também são 

conhecidos como o jogo faz-de-conta. Ocorre entre as idades de dois a seis anos, em que a 

criança atribui significados aos objetos. Exemplo: quando a criança está brincando, um cabo 
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de vassoura se transforma em um cavalo, um controle remoto passa a ser um celular, pois o 

objeto real tem que parecer em sua forma com objeto imaginário. 

Ainda de acordo com os autores citados anteriormente, os jogos de regras aparecem 

entre os quatro e sete anos e se prolongam para a vida inteira. Possui caráter coletivo e 

competitivo, como num jogo de dama, o jogador movimenta as peças em função da jogada do 

adversário, onde as regras são acertadas entre os mesmos. 

A partir dessas considerações, de acordo com a Tabela 5, (38,47%) das respostas 

dadas pelas entrevistadas adotam a teoria dos dois autores - Vygotsky e Piaget que, por sua 

vez, adotam concepções distintas tanto de desenvolvimento e aprendizagem como no que diz 

respeito às atividades lúdicas, o que faz com que esse não sejam consideradas 

complementares. Na prática pedagógica isso pode interferir de forma negativa no trabalho das 

professoras, uma vez que não há clareza sobre qual autor orienta sua prática, especialmente 

com concepções tão distintas, o que faz com que nenhum deles seja efetivamente utilizado, 

ocasionando, mais uma vez, uma prática espontânea, sem reflexão teórica. Ressalta-se ainda 

que essas mesmas professoras que citaram os autores não seguem as proposições teóricas de 

nenhum desses autores.  

Ainda sobre esse aspecto, vale ressaltar que defende-se a necessidade de coerência 

epistemológica e teórica na orientação pedagógica, e não ecletismo, como as respostas das 

professoras sugerem. A teoria histórico-cultural exige de seus estudiosos o conhecimento e 

apropriação de outras teorias psicológicas e ciências, mas de forma crítica e cautelosa. Os 

modelos experimentais de Piaget, por exemplo, bem como as descrições de suas pesquisas 

foram bem utilizadas por vários autores da psicologia soviética, mas a explicação para o que 

foi descrito foi bem diferente da feita pelo autor genebriano. 

Em relação às docentes que não utilizam nenhuma teoria de autores para orientar o 

trabalho (30,79%), das quatro professoras, umas delas ressaltou que utilizou a teoria de 

Vygotsky e Piaget somente na faculdade, mas não coloca em prática nas suas aulas, pois não 

concorda com a teoria desses autores. Considera-se, então, que se a mesma  seguisse a linha 

de estudo de algum autor, não necessariamente esses, mas de outros que também são 

importantes no campo da educação, poderia ter um embasamento teórico que contribuísse no 

desenvolvimento do seu trabalho de forma positiva, pois, a teoria ajuda a entender melhor o 

processo da educação infantil. 

Outra resposta com justificativa por não adotar nenhuma teoria se refere ao fato desta 
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não condizer com a prática. Como já foi ressaltado anteriormente, é papel do educador 

adequar a teoria de acordo com cada turma, alunos e a escola. A teoria não tem a função de se 

adaptar a prática, ou vice versa, mas de orientar o professor na compreensão e intervenção da 

realidade. 

Dentre elas destaca-se uma professora que falou que não adota um autor para orientar 

as aulas pelo fato de não ter tempo disponível e nem internet. Vale ressaltar que esta foi uma 

das docentes que fez  a graduação a distância, ou seja, para adquirir o diploma deu-se um 

jeito, mas e a formação continuada, como fica? Essa é uma questão que precisa ser pensanda: 

a valorização para adquirir o diploma e a desvalorização do conhecimento e aprimoramento 

teórico no trabalho. 

A última resposta que não utiliza nenhum autor, refere-se a docente que enfatizou 

que pode até estar adotando um ou mais autores mas não o sabe, configurando uma ação 

espontaneísta. O educador tem que ter consciência e clareza das finalidades da educação e dos 

meios necessários para concretizá-la em todos os aspectos ao longo de todo o processo, uma 

vez que, o mesmo tem responsabilidade de educar e contribuir no desenvolvimento motor, 

cognitivo e afetivo dos seus alunos. 

No entanto, não basta apenas conhecimento teórico sobre o que é e qual a 

importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil, é necessário ter condições 

objetivas efetivas para realizá-las. A Tabela 6 evidencia as respostas sobre como as 

professoras avaliam a estrutura física da escola e a tabela 7 pode-se observar o nome dos 

CMEIs, características dos espaços físicos e quantidade de professoras e alunos. 

 

TABELA 6: Avaliação da estrutura física da escola 

 

Respostas dadas Números brutos Percentuais (%) 

Escola pequena / feia/  iluminação 

inadequada 

9 69,24 

Espaço físico bom/  suficiente para 

trabalhar com crianças 

4 30,76 

TOTAL 13 100 
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TABELA 7: Nome dos CMEIs, características dos espaços físicos e quantidade de 

professoras e alunos 

 

Nome dos CMEIs Espaço físico Quantidade de 

professsoras  

 

Quantidade 

de alunos 

 

 

CMEI 1 

3 pátios, 3 salas de aula, 1 

sala de vídeo, 1 refeitório, 1 

cozinha, 2 berçários, 2 

banheiros, 1 sala destinada a 
guardar alguns brinquedos e 

um playground 

 

 

5 docentes 

 

 

45 alunos 

CMEI 2 2 pátios, 3 salas de aula, 1 

refeitório, 1 cozinha e 2 
banheiros 

 

4 docentes 
 

 

76 alunos 

 

CMEI 3 

2 salas de aula,1 berçário, um 

salão, 1 playground, 1 

cozinha, 1 refeitório e 2 
banheiros 

 

6 docentes 

 

60 alunos 

 

CMEI 4 

4 salas de aula, 1 sala de 

vídeo, 1 refeitório, 1 cozinha 

e 2 banheiros 

 

7 docentes 

 

103 alunos 

 
 

CMEI 5 

3 salas de aula, 1 parquinho, 
1 sala de vídeo, 1 refeitório, 1 

cozinha, 3 banheiros e 1 

quadra (nome dado pelas 
professoras), que na verdade 

era uma garagem 

 
 

6 docentes 

 
 

60 alunos 

 

Os dados apresentados na Tabela 6 concernente à avaliação da estrutura física da 

escola em que as docentes trabalham, apontam que 69,24% avaliam o espaço físico como 

inadequado para desenvolver as atividades lúdicas e pedagógicas e um percentual menor de 

respostas (30,76%) o espaço físico encontra-se adequado para desenvolver tais atividades.  

Em relação ao espaço físico do CMEI 1 o telhado era de amianto, a iluminação não 

encontrava-se em boas condições e poucos ambientes possuíam tomadas, o que não permitia 

as professoras colocar músicas e filmes para os alunos.  Considera-se que, apesar de alguns 

pontos negativos na estrutura física da escola, o espaço proporciona o desenvolvimento das 

atividades lúdicas e pedagógicas, pois, a instituição é bem organizada, ampla e limpa, 

possuindo ventilação, as salas de aulas tem cadeiras e mesas apropriadas e também os outros 

espaços como: pátios, sala de vídeo e o playground são amplos para o desenvolvimento 
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dessas atividades. Entretanto, mesmo que o espaço seja favorável para o desenvolvimento dos 

jogos e brincadeiras, os resultados apontam que as professoras dessa escola quase não 

desenvolvem atividades dessa natureza. 

O espaço do CMEI 2 considera-se que existem poucas dependências para realização 

de atividades, pois o espaço físico é restrito, não tendo espaço suficiente para as crianças e 

docentes se movimentarem. A escola possui dois pátios, um interno e o outro externo, o 

interno estava localizado entre as salas de aulas o que impedia as professoras desenvolver as 

atividades lúdicas, pois, o barulho atrapalha as outras turmas que estavam dentro das salas, 

além do que, o pátio é pequeno e cabe somente uma turma por vez. Em relação ao pátio 

externo da escola tinha acabado de ser construído e as professoras falaram que não tinham 

utilizado o espaço até o momento. 

O único espaço que as professoras têm para desenvolver as atividades é dentro das 

salas de aula e, mesmo assim, as mesmas possuem muita dificuldade no desenvolvimento das 

atividades lúdicas e pedagógicas, pois, as salas são estreitas. 

O espaço do CMEI 3 é amplo e limpo e as salas de aulas possuem cadeiras e carteiras 

apropriadas. As professoras enfeitaram as salas de aula colocando cortinas e os desenhos que 

as crianças fizeram, com o intuito de deixar a escola alegre. Entretanto, a iluminação não 

estava em perfeitas condições, pois, não eram todas as salas que tinham lâmpadas e 

interruptores funcionando, deixando esses ambientes escuros. O playground não encontrava-

se em condições de uso, já que o chão era de terra e os pré-escolares não podiam sentar no 

mesmo, pois, sujam os uniformes, e também, quando movimentam-se a poeira estava 

presente, podendo causar doenças respiratórias nos alunos e professoras. Importante colocar 

que em tempo chuvoso não podem utilizar o mesmo, pois, não é coberto. 

No espaço do CMEI 4 o som interno dentro do mesmo atrapalhava o trabalho da 

professora, pois o espaço é pequeno sendo as salas de aula e a sala de vídeo muito próximas. 

Quando uma turma encontrava-se na sala de vídeo, o som pertubava as outras turmas que 

estavam dentro da sala de aula.  

Assim sendo, para não atrapalhar tanto o trabalho dos demais, o único lugar que as 

professoras desenvolviam suas atividades era dentro da sala de aula.  As mesmas possuem 

armários destinados a guardar materais e também algumas cadeiras e carteiras. Os alunos 

tinham o hábito de dormir por volta de uma hora a duas horas depois do almoço utilizando a 

sala de aula também como dormitório, onde colocava alguns colchonetes no chão.  
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O espaço do CMEI 5 considera-se amplo. O prédio era novo e a iluminação 

encontra-se em boas condições, proporcionando o desenvolvimento das atividades lúdicas e 

pedagógicas, pois, a escola é bem organizada e limpa, possuindo ventilação; as salas de aulas 

tem cadeiras e mesas apropriadas e também os outros espaços como: salas de vídeo, 

playground e garagem, possuem espaço suficiente para o desenvolvimento das atividades 

lúdicas. 

Cabe ressaltar que essas estruturas das escolas analisadas acima foram consideradas 

até o término desse trabalho, não sendo consideradas modificações de qualquer tipo ocorridas 

posteriormente. Assim, a partir do que foi exposto, é possível perceber a importância do 

espaço da escola para aprendizagem, tal como OLIVEIRA (2008, p.49), afirma: 

 

Entendo o espaço da escola não apenas como um lugar que abriga alunos, livros, 

professores, mas um ambiente em que se realizam atividades de aprendizagens. Ele 

próprio é educativo e contêm “conteúdos”. A escola, portanto, é mais do que uma 

estrutura física/material, é produção de aprendizagem que envolve relações sociais 

de formação de pessoas. 

 

 

De acordo com Walon (apud ALMEIDA, 2006), o meio que o indíviduo está inserido 

contribui no desenvolvimento do mesmo. Assim sendo, se a escola não possui espaços 

suficientes para a realização das atividades lúdicas pode dificultar a aprendizagem e 

desenvolvimeto cognitivo, motor e afetivo dos alunos de forma plena, respeitando e 

ampliando a zona de desenvolvimento próximo das crianças (Vygotsky, 1991) . 

Tendo em vista o que foi exposto, cabe ao professor utilizar estratégias pedagógicas 

que otimizem a aprendizagem considerando cada idade e os objetivos do nível educacional 

que a criança está inserida, bem como acreditar na capacidade da mesma em aprender e na 

forma como se relaciona com o mundo. Desse modo, saber as características das brincadeiras 

e jogos e como adequá-las ao desenvolvimento psíquico das crianças que fazem parte da 

educação infantil, é importante para que as atividades lúdicas sejam efetivamente um 

conteúdo a ser aprendido e/ou uma estratégia que possibilita a aprendizagem. 

Para tanto, é necessário oferecer ao professor condições objetivas para que ele 

propicie isso para os alunos, no caso do objeto de estudo dessa pesquisa, o essencial é o 

espaço físico dentro da escola que possibilite ao professor elaborar e propor jogos e 

brincadeiras que auxiliem a criança se apropriar do mundo e conhecimento teórico-prático 

sobre a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil 
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5. CONCLUSÃO 

 

Considera-se que os jogos e brincadeiras são essenciais na educação infantil, pois, 

por meio deles a criança apropria e aprende a relacionar-se com o mundo, além de contribuir 

no desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. 

Desse modo, procurou-se identificar as concepções das professoras que atuam na 

educação infantil sobre atividades lúdicas, com quais finalidades e em que contextos utilizam 

as mesmas, pois o profissional que trabalha com crianças possui a responsabilidade de educar, 

e não somente ser o responsável pelo cuidado delas quando os pais as deixam na escola.  

Importante enfatizar, que nos cinco centros municipais de educação infantil que 

fizeram parte da pesquisa, era de responsabilidade das treze entrevistadas desenvolver os 

jogos e brincadeiras com os alunos, inclusive, como conteúdo curricular que faz parte da 

disciplina Educação Física, pois as escolas não tinham o professor com tal formação 

específica. 

Percebeu-se que as docentes não possuíam conhecimento teórico sobre o conceito de 

jogos e brincadeiras que estão de acordo com os autores da psicologia histórico-cultural, nem 

de autores que elas mesmas mencionaram. 

Sobre as concepções de atividades lúdicas, uma parte das participantes não vê 

diferença entre jogo e brincadeira enquanto outras percebem as diferenças, afirmando que no 

primeiro há regras e intervenção de um adulto enquanto na segunda é livre para a criança 

fazer o que quer, argumentos esses que carecem de respaldo teórico, seja ele qual for. 

Outro fato é que as atividades lúdicas são muito pouco utilizadas como meio 

pedagógico e também como conteúdo curricular, o que dificulta o desenvolvimento dos pré-

escolares respeitando as particularidades dessa fase do desenvolvimento, pois apesar da 

graduação das professoras ter proporcionado conhecimentos teóricos sobre atividades lúdicas, 

segundo relato das mesmas, eles não foram suficientes para orientá-las em sua prática 

profissional. Acredita-se que é necessária maior abordagem desse tema nos cursos de 

licenciatura e capacitação dos professores, em especial da educação infantil.  

Assim sendo, as professoras muitas vezes utilizavam as atividades lúdicas somente 

em alguns momentos por ter que exercer outras funções (ensinar o dever, dar banho, alimentar 

as crianças), ou seja, as atividades lúdicas eram somente utilizadas como passatempo, além do 
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fato de a sociedade, especialmente os pais, exigir que priorizem o ensino tal como ocorre nas 

demais etapas da educação básica, a partir de uma idéia pré-concebida de disciplina, uso de 

cadernos, exercícios, como se apenas por esses meios a aprendizagem dos conteúdos 

escolares pudessem ser aprendidos. É essencial que o professor mostre a importância dos 

jogos e brincadeiras na educação infantil e não deixe de desenvolver os mesmos com as 

crianças, tal como orienta o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI). 

Destaque importante deve ser dado ao fato de que, quando as professoras utilizavam 

as atividades lúdicas nas aulas, em geral, não promoviam nenhum tipo de intervenção, 

deixando os alunos brincar do que desejavam, tal como as concepções que tinha sobre o 

brincar, como sendo algo livre e sem intervenção. Mas a prática do educador não pode ser 

espontânea, pois é essencial que haja a intervenção do mesmo, seja esta indiretamente 

(observando e quando necessário intervindo) ou diretamente (intervindo constantemente no 

jogo ou na brincadeira). 

Outro fato que as docentes utilizavam as atividades lúdicas mais voltadas para o 

desenvolvimento da dimensão cognitiva pelo fato de considerarem que as escolas não têm 

espaços suficientes, já que os jogos e brincadeiras que promovem um pouco mais o 

desenvolvimento dessa dimensão exigem menos movimento das crianças. 

Considera-se que é importante que o professor proporcione aos jogos e brincadeiras 

que desenvolve tanto a dimensão motora quanto a cognitiva, desse modo vai conseguir 

contribuir no desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo dos alunos, pois a criança precisa se 

desenvolver em todos esses aspectos e não somente em um ou em outro.  

Acredita-se que as escolas da educação infantil de Diamantina necessitam do 

profissional formado em Educação Física, pois o mesmo pode contribuir no ambiente escolar 

de forma positiva, uma vez que possui conhecimento para atuar nesse nível educacional, 

considerando o conteúdo da cultura corporal, as peculiaridades do desenvolvimento infantil e 

os meios de promover aprendizagens.  

O que é confirmado por Rolim e Dias (s/a) consideram que na idade pré-escolar é 

fundamental a atuação de um profissional que tenha conhecimento sobre o desenvolvimento 

da criança em todas as esferas (cognitivo, motor e afetivo), para possibilitar o mesmo atender 

as necessidades e interesses dos seus alunos.  
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Destaca-se a necessidade em realizar pesquisas sobre a importância do educador 

físico na educação infantil, e como este profissional utiliza (ou utilizaria) as atividades lúdicas 

nesse contexto. Diante disso, considera-se que os cursos de licenciatura podem contribuir na 

formação dos acadêmicos que atuarão na educação infantil, oferecendo disciplinas específicas 

que abordem sobre jogos e brincadeiras, bem como promover situações em que tais 

conhecimentos possam ser compreendidos em situações de prática pedagógica com crianças. 

Sobre as deficiências no conhecimento das professoras em relação às atividades 

lúdicas, a secretaria municipal de educação pode colaborar para minimizá-los, 

proporcionando palestras, cursos, fazendo parcerias com a universidade, especialmente com 

os cursos de licenciatura, para a realização de projetos de extensão, com o intuito de capacitar 

as docentes da educação infantil. 

Desse modo, ao promover maior conhecimento às docentes, as atividades lúdicas 

podem ser melhor utilizadas para promover desenvolvimento e aprendizagem nas crianças, 

possibilitando as mesmas se apropriarem do mundo que ainda não lhe é acessível a partir dos 

vários processos psíquicos envolvidos nesse tipo de atividade: sensação, percepção, atenção, 

memória, pensamento, linguagem, sentimentos, emoções e imaginação. 

A escola é um espaço privilegiado para a aprendizagem, tal como postula a 

psicologia histórico-cultural. Portanto, as atividades lúdicas podem ser passatempo apenas na 

perspectiva da criança, para o professor, tem que ter finalidades pedagógicas, seja como 

procedimento pedagógico (meio) ou como conteúdo (fim). 
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ANEXOS 

 

ANEXO A  

 

Roteiro de entrevista 

 

Caracterização pessoal 

 

01. Idade? 

02. Estado civil? 

03. Tem filhos? 

04. Quantas horas trabalha por dia? 

05. O que faz, geralmente, depois do trabalho? 

 

Caracterização profissional 

 

06. Há quanto tempo é formado? 

07. Qual a sua formação específica? 

08. Onde se formou? 

09. Fez algum curso após sua formação inicial? Se sim, onde? Se não, porque? 

10. Por que você escolheu fazer esse curso? 

11. Gosta do que faz? Se sim, por que? Se não, por que? 

12. Há quanto tempo trabalha como professor (a)? 

13. Que ingressou na escola em que trabalha? 

14. Quais motivos te levaram a trabalhar com a educação infantil? 

15. Quais os principais aspectos positivos em trabalhar na educação infantil? 

16. Quais os principais aspectos negativos em trabalhar na educação infantil? 

17. Como avalia a estrutura física da escola que trabalha? 

18. Como avalia a gestão escolar da escola? 

 

Concepções de atividades lúdicas 
 

19. O que você compreende por infância? 
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20. Qual o papel das atividades lúdicas no desenvolvimento infantil? 

21. Quais conhecimentos sobre infancia e atividades lúdicas que você teve durante sua 

formação profissional inicial? 

22. Você consegue utilizar esses conhecimentos que adquiriu na sua formação na prática 

profissional? Como? 

23. Você utiliza algum autor que discuta sobre infancia e/ou atividades lúdicas para 

orientar seu trabalho? Se sim, qual? Se não, por que? 

24. Como avalia a estrutura física e material da escola para o desenvolvimento de 

atividades lúdicas? 

25. Como e quando utiliza as atividades lúdicas durante sua aula? 

26. Qual o tempo que as crianças permancem na instituição e quanto tempo elas ficam 

brincando ou jogando? 

27. Quais são as principais vantagens em desenvolver atividades lúdicas com as crianças? 

28. Quais as principais desvantagens em desenvolver as atividades lúdicas com as 

crianças? 

29. Para você o que são jogos e brincadeiras? 

30.  Quais são os jogos e brincadeiras que as crianças mais gostam? 

31. Quantos alunos têm em cada turma? 
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 ANEXO B 

     

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada(o) a participar de uma pesquisa intitulada: “ENSINO OU 

PASSATEMPO? BRINCADEIRAS E JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL”, para a 

qual você foi escolhido por ser professor(a) de crianças de três a cinco anos do  Centro 

Municipal de Educação Infantil-CMEI 1; 2; 3; 4 e 5 coordenada pela Professora Flávia 

Gonçalves da Silva e contará  ainda com a bolsista Tacimara Cristina dos Reis. 

A sua participação não é obrigatória sendo que a qualquer momento da pesquisa você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com a pesquisadora, com a UFVJM ou com Centro Municipal de Educação Infantil-

CMEI 1; 2; 3; 4 e 5. Os objetivos desta pesquisa são identificar a concepção dos professores 

da educação infantil sobre atividades lúdicas; alguns fatores que determinaram tais 

concepções; se as atividades lúdicas usadas pelos educadores tem finalidades pedagógicas; em 

quais situações as atividades lúdicas são utilizadas. 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: em que serão feitas questões relacionadas a suas características pessoais, 

formação e trajetória profissional e concepções de atividades lúdica. O tempo previsto para a 

sua participação é de aproximadamente duas horas. O desenvolvimento da entrevista será em 

uma ambiente tranquilo sem ruídos intensos que esteja somente presente o professor 

entrevistado e a entrevistadora( bolsista), no início até o final da entrevista não poderam entrar 

ou sair do local nenhuma pessoa ou só caso houver um motivo urgente. As entrevistas serão 

gravadas em um mp4. Após a coleta de dados no aparelho os mesmos serão excluídos, e 

posteriormente serão organizados e analisados a partir das concepções dos professores acerca 

da atividade  lúdica no processo pedagógico que serão agrupadas a partir das semelhanças 

existentes entre, posterriormente as entrevistas serão excluídas do aparelho. E também serão 

analisados a estrutura física e material da escola ( tamanho das salas, local onde as atividades 

são desenvolvidas, condição de iluminação e salubridade, recursos didáticos pedagógicos) 
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para ter melhor conhecimento sobre as condições de trabalho do docente que podem ser fator 

determinantes nas concepções de atividades lúdicas na educação infantil.  

Os riscos relacionados com sua participação se referem a eventuais constrangimentos 

em responder as perguntas das entrevistas, mas você tem o direito de não responde-las, 

podendo a qualquer momento pedir para mudar de pergunta. 

Os benefícios relacionados com a sua participação é a contribuição para esclarecer 

qual é a melhor maneira de abordar Jogos e brincadeiras, propiciando o desenvolvimento das 

crianças. 

E os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não está 

previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum 

dano, comprovadamente desta pesquisa, terá direito a indenização. 

Critérios para suspender ou encerrar a pesquisa, se não houver aprovação para o 

desenvolvimento da mesma de cinco instituições da educaçaõ infantil que permanecem nos 

barrios de periferia da cidade de Diamantina-MG e se também não houver interesse e 

disponibilidade de quinze professores de educação infantil que lecionam para crianças de 3 a 

5 anos  em responder as perguntas das entrevista em uma gravação em mp4 e se os docentes 

não aceitarem assinar o termo de consentimento. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, 

agora ou em qualquer momento. 

Coordenadora do projeto: Flávia Gonçalves da Silva 

Email: flaviagonsalves@yahoo.com.br 

Endereço: Rua da Glória, 187 

Centro-Diamantina 

39. 100-000 MG-Brasil 

Telefone: (38) 3532-6000 ramal 6097 

 

mailto:flaviagonsalves@yahoo.com.br
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Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios 

da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa 

a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _________________________ 

________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Campus JK - Bloco II - Sala 02 - Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000 - Alto da Jacuba - 

Diamantina/MG 

Telefone: +55 (38) 3532-1283 / 3532-1284 / 3532-1242- Coordenadora Profa. Agnes Maria 

Gomes Murta; Secretaria (Dione de Paula) - - Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br ou 

cep@ufvjm.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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ANEXO C 

 

Diretrizes para Autores 

1. Educação & Realidade aceita para publicação artigos relacionados à Educação, 

resultantes de estudos teóricos, pesquisas, reflexões sobre práticas concretas ou debates 

polêmicos e atualizados na área. Os textos, em português ou espanhol, devem ser inéditos, de 

autores/as brasileiros/as ou estrangeiros/as. Relatos de pesquisa devem ser transformados em 

textos para publicação em revista científica, conforme padrão de Educação & Realidade. 

2. A seleção dos artigos para publicação toma como referência sua contribuição à 

Educação, dentro da linha editorial da revista; também a originalidade do tema ou do 

tratamento dado ao assunto, a consistência e o rigor da abordagem teórica e a qualidade do 

texto. 

3. Os originais devem ser encaminhados pelo site da revista. Pede-se que os 

textos sejam justificados, digitados em espaço 1,5, em fonte Times New Roman, corpo 12. As 

citações com mais de três linhas devem vir sempre em novo parágrafo, em corpo 10, sem 

aspas e endentadas. 

4. Solicita-se que o nome dos autores não apareça no corpo do artigo. Pede-se 

também a eliminação de trechos que prejudiquem a garantia de anonimato na avaliação e de 

dados de identificação nas propriedades do documento. 

5. Todos os dados de identificação dos autores deverão ser digitados diretamente 

nos campos apropriados da página de cadastramento do artigo e do/a(s) autor/a(s) no sistema, 

incluindo nome completo do/a autor/a ou autores, endereço postal, telefone e e-mail para 

contato com os leitores, com uma breve descrição do currículo (no máximo três linhas) e 

filiação institucional. Esses dados não devem constar do arquivo Word (ou compatível) 

enviado pelo portal. 

6. Os textos devem ser salvos no formato Word ou compatível, com enter apenas 

no fim dos parágrafos e após títulos, subtítulos etc. Os destaques que se fizerem necessários 

devem ser feitos em itálico. 

7. Os artigos deverão ter entre 35.000 e 60.000 caracteres (incluindo os espaços), 

formatados para folha A4, incluindo as referências bibliográficas, notas e tabelas. Devem vir 

acompanhados de uma folha de rosto na qual, obrigatoriamente, devem constar resumo e 

abstract (entre 550 e 750 caracteres, incluindo os espaços) e palavras-chave (no máximo 5) 



39 

 

em português e keywords em inglês. Os títulos devem ter no máximo 75 caracteres, 

incluindo os espaços, e também devem ser traduzidos para o inglês. A folha de rosto não 

pode conter nenhuma identificação dos autores. 

8. Alguns itens a serem observados na digitação dos textos: aspas 

duplas somente para citações diretas no corpo de texto; itálico para palavras com emprego 

não convencional e para palavras estrangeiras, neologismos e títulos de obras e publicações.  

9. As citações devem obedecer à forma (Sobrenome do Autor, ano) ou 

(Sobrenome do Autor, ano, p. xx). Diferentes títulos do mesmo autor, publicados no mesmo 

ano, deverão ser diferenciados adicionando-se uma letra depois da data (Sobrenome do Autor, 

ano, p. xx). 10. As referências bibliográficas deverão conter exclusivamente os autores e os 

textos citados no trabalho e ser apresentadas ao final do texto, em ordem disponíveis 

no site http://www.ufrgs.br/faced/setores/biblioteca/referencias.html. Quando for o caso, 

sempre indicar o nome do tradutor após o título do livro ou artigo. 

Abaixo, alguns exemplos de como proceder: 

Livros: 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do Livro: subtítulo. Local de 

publicação: Editora, ano de publicação. 

Capítulos de livros: 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do Capítulo: 

subtítulo. In: SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do Livro. 

Local de publicação: Editora, ano de publicação. Páginas inicial e final. 

Periódicos: 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do Artigo: subtítulo. Título 

do Periódico, Local de publicação, Instituição, número do volume, número do fascículo, 

páginas inicial e final do artigo, mês e ano de publicação. 

Teses e dissertações: 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título: subtítulo. Ano. 

Número de folhas. Dissertação ou Tese (Mestrado em ou Doutorado em) – Nome do 

Programa, Nome da Universidade, Local, Ano. 

Documento eletrônico: 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviaturas. Título. Edição. Local: 

ano. N° de pág. ou vol. (série) (se houver) Disponível em:. Acesso em: dia mês (abreviado), 



40 

 

ano. 

11. Solicitamos que as normas acima sejam cuidadosamente seguidas; caso contrário, os 

textos enviados não serão considerados para avaliação. 

12. O processo de avaliação dos artigos enviados à Educação & Realidade obedece 

ao seguinte fluxo: 

a) Análise quanto à forma: nessa fase, os artigos são submetidos à leitura de ao 

menos dois dos editores e são avaliados quanto a sua adequação aos critérios gerais da 

revista Educação & Realidade e à linha editorial. Assim, são devolvidos aos autores os artigos 

que: 1) configuram-se como relatos de experiência; 2) configuram-se unicamente como 

revisão bibliográfica; 3) configuram-se notadamente como simples recorte de uma dissertação 

ou tese, sem a devida adaptação; 4) apresentam-se sob a forma de projeto ou relatório de 

pesquisa; 5) não apresentam uma análise suficientemente aprofundada da temática que se 

propõe a discutir; 6) não centram sua problemática, nem de forma indireta, no campo da 

Educação; 7) possuem excessivos erros de redação, bem como de estruturação do texto, a 

ponto de dificultar a compreensão das partes ou mesmo do todo; 8) são meramente descritivos 

e não apresentam uma análise da problemática abordada; 9) não possuem a forma de artigo 

científico usualmente praticada nos periódicos de Educação; 10) não cumprem as normas da 

revista Educação & Realidade para submissão dos artigos (formatação, citações, 

referências...). Tais trabalhos serão devolvidos aos autores com a sugestão de que sejam 

reformulados, para efeito de nova submissão e avaliação pela revista Educação & Realidade, 

noutra oportunidade. Os trabalhos que não se enquadram em nenhuma das características 

acima serão considerados aptos para a fase seguinte. 

b) Análise por pares quanto ao mérito: nessa segunda fase, a Editoria da 

revista Educação & Realidade encaminha o artigo sem a identificação do autor a, no mínimo, 

dois pareceristas da área temática específica do trabalho (membros do conselho editorial ou 

convidados ad hoc), de dois estados diferentes ou do exterior. Para a seleção dos pareceristas 

e das áreas temáticas, são consideradas as classificações da tabela de áreas do CNPq e o 

conjunto de informações acessíveis na plataforma Lattes. A avaliação levará em conta os 

seguintes critérios: contribuição à área da educação; originalidade do tema e/ou do tratamento 

dado ao tema; consistência argumentativa; rigor da abordagem teórico-metodológica; 

qualidade geral do texto. Os pareceristas podem aceitar plenamente o artigo, aceitar 

solicitando reformulações ou recusar o artigo. Qualquer uma das hipóteses é justificada por 
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um parecer descritivo. Quando os dois pareceristas recusam o trabalho, o artigo é devolvido 

ao autor. Quando os dois pareceristas aceitam o trabalho, ele passa à fase seguinte. Por fim, 

quando um ou os dois pareceristas solicitam reformulações, o trabalho é devolvido ao autor, 

solicitando que o mesmo considere os pareceres e reformule o artigo no prazo de trinta dias. 

c) Revisão e adequação do trabalho às normas da revista Educação & Realidade: uma vez 

aceito para publicação, o trabalho é submetido a uma revisão de linguagem e a uma 

normalização. O trabalho é encaminhado ao autor com as sugestões de correções e 

adequações, para que seja finalmente encaminhado pela Editoria para a publicação. 

13. Educação & Realidade também publica resenhas críticas. A resenha deve atender 

às seguintes orientações: referir-se à obra relacionada à Educação; redação em português ou 

espanhol; ser inédita; conter a identificação completa da obra; extensão de 14.000 a 17.000 

caracteres (com espaços), incluindo, se houver, referências; citações e referências 

bibliográficas atendendo as mesmas normas dos artigos (itens 8 a 10, acima); conter descrição 

do conteúdo da obra, sendo fiel a suas ideias principais, a seus fundamentos, a sua 

metodologia etc., bem como análise crítica, ou seja, um diálogo do autor da resenha com a 

obra; apresentar qualidade textual em termos de estilo e linguagem acadêmica. Os editores 

encaminharão a resenha para avaliação por pares quanto ao mérito quando o texto atender a 

todas as orientações ora especificadas. 

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que 

não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. A identificação de 

autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção Propriedades no Word, garantindo 

desta forma o critério de sigilo da revista, caso submetido para avaliação por pares (ex.: 

artigos), conforme instruções disponíveis em Asegurando a Avaliação por Pares Cega. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação 

por outra revista; caso contrário, justificar em "Comentários ao Editor". 

2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word ou RTF (desde 

que não ultrapasse os 2MB). 

3. O texto está em espaço 1,5; usa fonte Times New Roman de 12-pontos; 

emprega itálico ao invés de sublinhar (exceto em endereços URL); com figuras e tabelas 

inseridas no texto, e não em seu final. 

javascript:openHelp('http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/help/view/editorial/topic/000044')
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4. O arquivo com o texto tem, em sua primeira folha, o título, o resumo, as 

palavras-chave, o título em inglês, abstract em inglês e as keywords em inglês. 

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos 

em Diretrizes para Autores, na seção Sobre a Revista. 

Declaração de Direito Autoral 

Ao submeter um artigo à revista Educação & Realidade e tê-lo aprovado, os autores 

concordam em ceder, sem remuneração, os seguintes direitos à Educação & Realidade: os 

direitos de primeira publicação e a permissão para que Educação & Realidade redistribua esse 

artigo e seus metadados aos serviços de indexação e referência que seus editores julguem 

apropriados. 

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras. 

 

http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/about/submissions#authorGuidelines
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AUTORIZAÇÃO 

 

 
 

 

 

Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, por qualquer 

meio convencional ou eletrônico, desde que citada a fonte. 
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