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“A brincadeira é uma excelente aliada da resiliência. A destreza física constrói-se, os 

interesses e talentos são descobertos, novos conhecimentos são desbravados, os limites 

são testados, as forças individuais são descobertas, novos comportamentos são 

ensaiados…. Tudo através da brincadeira. Marques” (2021, p.256) 
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Resumo 

 
 

A presente dissertação pretende evidenciar   a importância das atividades lúdicas 

em crianças que apresentem dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. Ao longo 

deste documento vão ser apresentadas vários pontos de vista de autores sobre esta 

temática. 

Este trabalho de investigação vem salientar a importância das atividades lúdicas 

com a finalidade de promover um desenvolvimento pessoal com qualidade de vida e que 

sirva de resposta às necessidades destas crianças. 

O brincar apresenta-se como uma alternativa que melhora aspetos fundamentais 

tais como: saúde, autoestima, capacidade de adaptação ao meio e pensamento crítico, 

sendo esta uma atividade fundamental e necessária nos dias de hoje. 

De seguida será apresentado um estudo empírico ao qual serão apresentadas as 

metodologias para investigar o tema das atividades lúdicas de acordo com as perceções 

do público-alvo em estudo. A partir desta investigação pretendemos compreender os 

diferentes pontos de vista dos professores/as e Educadores/as sobre o tema em estudo.  

Os principais resultados do nosso estudo apontam para alguns pontos em comum 

entre os professores/as e Educadoras/as de infância relativamente à importância das 

atividades lúdicas e sobre o fato do brincar ser um direito importante na vida das crianças 

com DID ou sem DID. Tanto para os professores como para os Educadores de infância o 

brincar é uma ferramenta essencial para a socialização e saúde mental da criança.  

 

 

 

Palavras-chave Atividades Lúdicas, Dificuldades Intelectuais Desenvolvimentais, 

Dificuldade motora/cognitiva, Educação Inclusiva.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Abstract 

 
This dissertation intends to highlight the importance of playful activities in children with 

intellectual and developmental difficulties. Throughout this document, various points of 

view of authors on this topic will be presented. 

This research work emphasizes the importance of recreational activities in order to 

promote personal development with quality of life and to respond to the needs of these 

children. 

Playing presents itself as an alternative that improves fundamental aspects such as: health, 

self-esteem, ability to adapt to the environment and critical thinking, which is a 

fundamental and necessary activity these days. 

Then an empirical study will be presented to which the methodologies to investigate the 

theme of recreational activities will be presented according to the perceptions of the target 

audience under study. From this investigation we intend to understand the different points 

of view of teachers and educators on the subject under study. 

The main results of our study point to some common points between teachers and 

childhood educators regarding the importance of recreational activities and the fact that 

playing is an important right in the lives of children with DID or without DID. For both 

teachers and early childhood educators, play is an essential tool for children's socialization 

and mental health. 

 

 

 

Keywords Playful Activities, Intellectual Developmental Disabilities, Motor/cognitive 

difficulties, Inclusive Education. 
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Introdução 
 

As atividades lúdicas constituem uma atividade importante no desenvolvimento 

cognitivo das crianças, em especial nas crianças com Dificuldades Intelectuais e 

Desenvolvimentais. 

A declaração universal dos direitos da criança veio dar especial atenção à 

importância do tempo livre que as crianças necessitam de ter não só por questões de 

crescimento, mas sim por questões de saúde. 

As crianças necessitam de estar mais ativas tanto a nível motor como cognitivo, 

contribuindo de alguma forma para o seu bem-estar pleno. 

As atividades lúdicas, pela sua relevância aparecem como uma forma de 

descoberta do eu e do mundo que o rodeia. Também são um elemento potenciador da 

autoestima e da própria socialização.  

Sendo este um mestrado na área da Educação Especial, consideramos importante 

realizar um estudo que de alguma forma nos permitisse compreender até que ponto estas 

atividades podem ser um elemento facilitador da aprendizagem destas crianças. 

O processo de inclusão parte da necessidade de envolver as crianças na prática 

deste tipo de atividades, que por vezes é bastante esquecida no âmbito escolar, visto o 

grau de exigência que é incutido nas escolas. O lazer e o divertimento são tão importantes 

como a aprendizagem de conteúdos, sendo que se dá especial atenção às aprendizagens 

escolares. 

É importante existir uma aposta significativa nas atividades lúdicas. É importante 

valorizar que de facto o brincar apresenta-se como uma ferramenta com extrema 

importância no desenvolvimento cognitivo, motor e social da criança e sobretudo rompe 

com problemas graves como a obesidade e o sedentarismo infantil, problemas esses de 

extrema preocupação e alvo de alerta por parte dos pais e educadores. 
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O brincar surge também como uma atividade promotora da mudança, sendo que 

vivemos num mundo onde infelizmente a questão da saúde é desvalorizada o que é 

bastante preocupante e que conduz a um fator grave do ponto de vista da saúde da criança. 

Este trabalho, tem também como objetivo de alertar as escolas e centros infantis 

para os problemas graves de saúde em que vivem as crianças com Dificuldades Intelectuais 

e desenvolvimentais no sentido de contribuir para um mundo mais igualitário em 

oportunidades e mais inclusivo. É necessário criar iniciativas que vão de encontro às 

necessidades do público-alvo, respeitando sempre as limitações do individuo. 

Essas alternativas têm de ser adaptadas a essa limitação e com extremo rigor e 

precisão. Este trabalho é composto por um enquadramento teórico que engloba várias 

partes alusivas ao tema tais como:  O conceito de DID onde se retrata o início onde foi 

detetado o problema em contextos históricos, a importância das atividades lúdicas como 

fator de desenvolvimento e inclusão da criança, o papel do professor e Educador de 

infância no lúdico e a importância dos centros de Educação infantil.  

Em relação ao estudo empírico, abordamos diferentes pontos entre os quais salientamos 

a  problemática e a sua contextualização, o modelo de investigação, os objetivos de 

investigação, as técnicas e Instrumentos de Recolha de dados e as discussões dos 

resultados. 
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Parte I – Enquadramento teórico 
 

1. Conceito e caracterização das Dificuldades Intelectuais e 
Desenvolvimentais  
 

Em 2002, e de acordo com Luckasson cit in Domingues (2012,p.4) consagra-se a 

nova definição da até então denominada Deficiência Mental, passando a considerá-la 

como um funcionamento geral significativamente abaixo de média, onde as limitações 

(dois desvio-padrão abaixo da média) do funcionamento intelectual em concomitância 

com as limitações adaptativas (dois desvio-padrão abaixo da média) se traduziam nas 

habilidades concetuais, práticas e sociais, mantendo-se a idade para o diagnóstico desta 

condição, como os 18 anos de idade. 

A acrescentar a esta ideia, Almeida (2004, citado por Ribeiro 2009, p.4) cit in 

Domingues refere que estas especificidades deveriam aparecer ao mesmo tempo com 

limitações aliadas a pelo menos duas ou mais áreas de comportamento adaptativo ou então 

associadas à capacidade do individuo responder de forma adequada às imposições da 

sociedade, querendo isto dizer que pelo menos duas ou mais áreas estariam expostas. 

Cunha e Costa cit in Domingues (2007, p.4) alertam para o facto da nova definição não 

valorizar somente o Quociente de Inteligência (QI), considerando igualmente, a 

funcionalidade do indivíduo perante o ambiente que o envolve. 

 Santo cit in Domingues (2010) é da opinião que esta é uma definição mais 

operante porque abarca o impacto que o meio detém no desenvolvimento do indivíduo, 

assente na qualidade da interação estabelecida entre este e o indivíduo e nos tipos de 

apoios a prestar.  

A mesma autora realça que a nova definição de DID menciona o conceito de 

“comportamento adaptativo”, não atendendo apenas aos níveis de deficiência (modelo 

clínicomédico) mas também passando a perspetivar uma relação constante e estável com 

o comportamento adaptativo, por forma a modificar os métodos de avaliação, 
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classificação e intervenção da pessoa com deficiência. Dificuldade Intelectual e 

Desenvolvimental no 1º ciclo – Estudo de Caso.  Esta opinião é reforçada por Alonso e 

Bermejo cit in Domingues (2001, p.5) quando afirmam que a introdução do 

comportamento adaptativo na nova definição permitiu a mudança de paradigma, na 

medida em que trouxe consigo novas variáveis no momento da avaliação, deixando-se 

assim, de conferir apenas relevância ao défice cognitivo. Schalock et al. (2007) realçam 

que enquanto o conceito utilizado anteriormente (“mental retardation”) destacava a 

expressão de limitações no funcionamento individual num contexto social, representando 

esta uma desvantagem para o indivíduo, o conceito de “intellectual disability”, tem como 

ponto fulcral a interação entre o indivíduo e o meio envolvente, reconhecendo que uma 

aplicação sistemática de apoios individuais pode reforçar a sua funcionalidade e, 

consequentemente, a sua qualidade de vida. Neste sentido verifica-se ter todo o sentido 

em analisar o sujeito na sua interação com o meio, e tal como afirmam Morato e Santos 

(2007, p. 53), a variável independente não é mais o sujeito, mas sim o contexto.  

Na sequência das investigações e definições mais recentes, surge em Portugal uma 

nova proposta de renomeação da condição em questão, para Dificuldades Intelectuais e 

Desenvolvimentais (Morato & Santos, 2007) que salientam que, a utilização do termo 

dificuldade se torna mais adequado devido a ser menos estigmatizante, decorrendo uma 

expetativa mais positiva quando comparada com o termo anterior (deficiência), ao mesmo 

tempo que apela à eliminação da visão psicométrica onde o enfoque se situa na pessoa, 

passando-se agora para uma perspetiva onde se contextualiza a dificuldade na relação 

entre sujeito e a influências dos fatores ambientais. O termo intelectual parece não 

acarretar discordância, sendo já adotado pelas nomenclaturas existentes e (consideradas) 

recentes, como a Deficiência Intelectual e Dificuldade Intelectual.  

Os mesmos autores acrescentam que, neste caso, este novo termo é o mais correto 

não só porque o intelectual se refere a um conjunto de fatores subjacentes ao 

funcionamento da inteligência e avaliados pelos vários instrumentos de avaliação (fatores 

espaciais, numéricos, verbais...), sendo mais analítico do que o termo mental que indicia 

o funcionamento da mente como um todo (Morato & Santos, 2007; Sassaki, 2005). No 

âmbito da aplicação da nova definição, as avaliações pertinentes devem considerar: a 

influência do envolvimento, a diversidade linguístico-cultural, a existência de limitações 

nas habilidades adaptativas em relação aos seus pares, a coexistência de áreas fortes e 
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fracas e as melhorias no funcionamento dos indivíduos decorrentes da aplicação de apoios 

(Luckasson et al, 2002; Schalock et al, 2007; Schalock et al, 2010).  

Esta conceção é reforçada por Ribeiro (2008), que afirma que o novo conceito se 

apresenta como uma abordagem multidisciplinar, multifatorial e intergeracional. Por 

outras palavras, de acordo com Cunha e Costa (2007, p. 1), as mudanças operadas, ao 

nível das conceções sobre a DID, levaram a uma perspetiva multidimensional, em que o 

contributo mais significativo, recomendado pelas várias instituições especializadas, se 

foca em conferir uma maior importância ao comportamento adaptativo e à provisão dos 

apoios individualizados e mais adequados a cada caso. 

Segundo Domingues (2012, p.6): “Neste novo paradigma vigente os indivíduos 

com Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental, são classificados, não pelas 

caraterísticas intrínsecas, mas pelo tipo de apoios que necessitam para ultrapassar as suas 

dificuldades”.  

O diagnóstico que deverá acontecer o mais cedo possível, permitirá a descrição 

das áreas fortes e menos fortes a desenvolver, e ao mesmo tempo permitirá concentrar a 

atenção na estrutura familiar, na interação da criança com o seu envolvimento, na 

relevância dos apoios como as principais ações a desenvolver para a superação das 

dificuldades adaptativas (Santos & Morato, 2002). De acordo com Ribeiro cit in 

Domingues (2008), qualquer criança é uma “combinação de características”, que surgem 

da sua constituição genética e das intervenções do meio a que é exposta. O seu 

comportamento deriva de vários fatores intrínsecos e extrínsecos, existentes no meio que 

a envolve. Assim, é fácil perceber que as crianças com DID não constituem um grupo 

homogéneo. No entanto, e apesar da grande diversidade dos indivíduos com DID, 

diversos autores apontam algumas características comuns.  

É com base nestas ideias que se fundamenta este estudo de caso, dado se ter em 

consideração que o mesmo diagnóstico não significa as mesmas caraterísticas, as mesmas 

competências, as mesmas dificuldades e as mesmas necessidades de apoio, sendo cada 

sujeito um “caso único”, que não deverá ser massificado e padronizado, mas antes 

entendido como ímpar e crucial à comunidade onde se insere.  

Santos cit in Domingues (2010), exprime a ideia de que sujeitos com DID 

apresentam dificuldades ao nível da atenção, da concentração e, além disso, de 

memorização. As pessoas com esta Dificuldade não conseguem fazer face à frustração e, 

normalmente, apresentam pouca motivação. Além disso, mostram que possuem 
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limitações no desenvolvimento da linguagem e o seu reportório social é bastante 

desadequado. Apresentam ainda dificuldades no processo ensino aprendizagem, em 

comunicar, em se relacionar com os outros, na praxia e ainda no desenvolvimento sócio 

emocional. Todas estas caraterísticas se aplicam ao caso em estudo, mas de realçar que 

as duas mais acentuadas se referem ao desenvolvimento da linguagem e ao 

desenvolvimento emocional.  

Por outro lado, e mais ao nível da conduta de autorrepresentação e 

autodeterminação, Queirós (2007) declara que um indivíduo com DID não consegue ter 

uma visão do futuro, não consegue gerir os comportamentos, não sabe determinar 

conexões entre situações, nem consegue contextualizar significados; tem ainda 

dificuldades no que diz respeito ao comportamento emocional, nos trabalhos em grupo e 

no cumprimento e compreensão de regras sociais. 

 Em virtude destas caraterísticas um indivíduo com DID apresenta restrições ao 

nível do funcionamento intelectual, na lógica de transferência dos afetos, da adequacidade 

dos comportamentos, de sequência lógica das situações, défices de memória, dificuldades 

de dar Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental no 1º ciclo – Estudo de Caso sentido 

aos acontecimentos e atividades. Estas caraterísticas aplicam-se à criança em estudo, 

exceto a última pois a Maria é capaz de dar sentido aos acontecimentos e atividades. 

Também para Barbosa (2007) um indivíduo que apresente DID caracteriza-se por: 

demonstrar dificuldades na adaptação emocional e social; possuir um vocabulário 

reduzido; denotar interesses simples e limitados; uma capacidade de reação lenta; atenção 

reduzida; limitações significativas em generalizar e abstrair; dificuldades na iniciativa; 

sem originalidade; com limitações ao nível de autocrítica; com insuficientes hábitos de 

estudo; dificuldades ao nível da linguagem, necessitando de temas simples, detalhados e 

concretos; défices cognitivos. De acordo com os relatórios médicos, relatórios de Terapia 

da Fala, fichas de registo de avaliações de final de período escolares, a criança deste 

estudo possui todas estas particularidades referidas por este autor na caraterização de um 

indivíduo com DID. 

 De acordo com Alonso e Bermejo (2001), as limitações no desenvolvimento e na 

aprendizagem originam dificuldades na compreensão do comportamento social: na 

descodificação de sinais e de alguns comportamentos dos outros, em colocar-se no papel 

de outra pessoa e limitações claras para comunicar os seus próprios pensamentos e 

sentimentos.  
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Referindo-se somente ao processo de ensino-aprendizagem Brown (1989,cit in 

Santos, 2010), menciona que os sujeitos com DID adquirem menos competências, e para 

que ocorram essas aquisições precisam de mais tentativas, de um maior período, de 

praticarem bastante dado que se esquecem com mais facilidade e, além disso, por vezes, 

apresentam grandes dificuldades em recuperar. As pessoas com DID demonstram muitas 

dificuldades em sintetizar e em realizar atividades mais complicadas, que requerem 

muitas fases.  

No que diz respeito ao caso em questão, a criança de facto necessita de mais 

tentativas, de algum tempo para realizar as atividades e demonstra muitas dificuldades na 

execução das tarefas mais difíceis. O conceito de Comportamento Adaptativo é 

impulsionado pela definição de DID. Deste modo, será realizado, de seguida, um resumo 

sobre a capacidade de adaptação ao meio (CA). 

 
2. A importância do brincar 
 

Segundo Sousa (2015, p.7) “O conceito de brincar está internamente relacionado 

com a diversão, a exploração, a imaginação, a aprendizagem e a criatividade. São vários 

os autores que defendem que as crianças quando brincam, representam o mundo à sua 

volta, imitam situações do dia-adia, reinventam momentos que tenham vivenciado e ainda 

constroem situações através da sua imaginação”. Concordo com este autor, na medida em 

que o brincar apresenta-se como a exploração do meio e dos materiais que o rodeia com 

o fim de alcançar amplas aprendizagens de desenvolvimento. Salomão cit in Sousa 

(2007), dizem mesmo que “brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-

se capazes não só de imitar a vida como também de transformá-la.”.  

Lira e Rubi cit in Sousa, (2014) defendem também que através do brincar as 

crianças expressam-se, interagem com o meio, com os materiais e criam algo de novo. O 

brincar surge como descoberta do eu e do mundo que o rodeia, através desta atividade a 

criança e o seu corpo estão de alguma forma ativos, levando a um aumento da sua 

qualidade de vida impedindo o surgimento de problemas como o sedentarismo e a 

obesidade, problemas esses que de alguma forma são barreiras ao percurso de vida das 

crianças. 

Segundo Dallabona & Mendes (citado em Sousa, 2004), a infância é vista como a 

idade das brincadeiras, e que através delas as crianças demonstram e expressam os seus 
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gostos, interesses e desejos sobre algo. É através das brincadeiras que a crianças 

representam as suas vivências. A evolução das brincadeiras das crianças ocorre de forma 

mais visível, nos seis primeiros anos de vida (Queiroz; Maciel & Branco, 2006). Santos 

(1999, cit. por Dallabona & Mendes, 2014), refere que “para a criança, brincar é viver.” 

(p.108).  

A maioria das crianças possuem uma enorme necessidade de brincar, tudo para 

elas é brincar e brincam com tudo, um simples objeto é rapidamente transformado em 

algo para brincar. Por isso é que o educador deve estar atento às brincadeiras das crianças, 

pois quando uma não tem vontade ou disposição para brincar, pode significar que algo de 

errado se está a passar com ela, tal como Dallabona & Mendes cit in Sousa (2004) 

defendem.  

As crianças para brincarem utilizam ou podem utilizar diferentes tipos de 

materiais e objetos que muitos deles estão presentes no quotidiano das crianças. Por 

exemplo há inúmeras crianças que para brincarem selecionam tampas de plástico, panos 

de cozinha em vez de escolherem brincar com brinquedos didáticos para a sua idade 

(Fortuna, 2000). O professor ou educador deve ter um papel incentivador do brincar, no 

sentido de contribuir para o aumento da autonomia da criança e impedir que exista de 

alguma forma a origem de problemas graves de saúde, pelo simples fato de o corpo estar 

inativo. No entanto o profissional não deve obrigar a criança a brincar no sentido de dar 

a escolher à criança se pode o quer brincar. 

O brincar apresenta-se como uma atividade que promove de alguma forma o 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. 
 

No entanto esta atividade é normalmente pouco desenvolvida pelas crianças por 

questões de limitação de tempo e pouca disponibilidade por parte dos pais. Existe um 

grande foco no ranking escolar e por vezes a saúde física e psicológica acaba por ser 

metida em último lugar. 

O brincar passa também pela promoção da socialização, visto que é através dela 

que a criança desenvolve o seu próprio pensamento crítico e sobretudo formas de 

relacionamento com os outros exprimindo formas de opiniões e ideias construtoras do seu 

próprio desenvolvimento pessoal. 

O raciocínio, a atenção, a imaginação e a criatividade são pilares desta nova 

tendência de atividade, contribuindo para o crescimento amplo da criança. 
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Citando Winnicott (1975) "a brincadeira é universal e é própria da saúde: o brincar 

facilita o crescer, logo a saúde". Concordo com este autor, visto que como foi dito o 

crescimento e a saúde podem estar intimamente ligados, visto que sem desenvolvimento 

não há bem-estar.  

O brincar está ligado à questão da saúde, visto que através desta afirmação o fato 

de o corpo estar ativo pode de alguma ser benéfico para a qualidade de vida da criança, 

pois se a criança brincar muito pode auxiliar no seu bem-estar social, físico e cognitivo.  

O profissional de educação especial deve ser um agente promotor dessa saúde, 

pois deve criar atividades que vão ao encontro do seu público-alvo no sentido de permitir 

que haja um crescimento e uma melhor autonomia da criança. 

Segundo Silva e Santos (2009, p.20) 

“Em relação aos benefícios do brincar, podemos dizer que estão ligados ao 

desenvolvimento infantil. Tanto o brincar pelo brincar, quanto o brincar dirigido (jogos), 

fazem bem à criança e ao seu desenvolvimento em todos os aspetos. Como já 

mencionamos anteriormente são inúmeros os benefícios causados pelo brincar, sendo eles 

alguns aqui citados, deixa as crianças mais felizes e alegres, bem como as diverte, 

desenvolve habilidades físicas, ensina a respeitar as regras, ajuda na socialização, no 

aprendizado, na criatividade, na relação com o próximo.”  

Mas cabe uma observação, é extremamente importante divulgar entre os pais, 

responsáveis, profissionais da educação, os benefícios que o brincar traz para o 

desenvolvimento das crianças. Quando as crianças são estimuladas, o reconhecimento 

dos benefícios tem um valor muito maior. E conforme já foi citado anteriormente, os pais 

podem exercer um papel importantíssimo no brincar de seus filhos. Para finalizar, citamos 

Carneiro e Dodge cit in Silvaet al Santos (2007, p.201), que afirmam que: Ao estimular 

as crianças durante a brincadeira, os pais tornam se mediadores do processo de construção 

do conhecimento, fazendo com que elas passem de um estágio de desenvolvimento para 

outro. Também, ao brincar com os pais, as crianças podem se beneficiar de uma sensação 

de maior segurança e liberdade para exploração, além de se sentirem mais próximas e 

mais bem compreendidas, o que pode contribuir para o melhor desenvolvimento de sua 

autoestima e independência. 

Crespo (2003) salienta a existência de fatores que Influenciam o brincar/jogo. 

Neto cit in Crespo (2003p.47) faz referência a cinco fatores, sendo os seguintes: a) “Um 
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Individuo que se sinta seguro no seu meio mostrará um comportamento mais exploratório 

do que uma pessoa Insegura. 

 b) A segurança parece provocar a manifestação de determinado estímulo, o qual favorece 

novamente padrões de aprendizagem complexos como o jogo. c) O fator singular mais 

importante para o desenvolvimento do jogo é a apresentação de um exemplo ou modelo 

(modeling).  

d) As relações entre a educação de crianças e do jogo são diversas.  

Geralmente, o grau de estímulo parental e a motivação condicionam a Intensidade do jogo 

na criança.  

Uma educação ambiciosa conduz a formas de atividades lúdicas mais complexas. e) 

Pensa-se que nas diferenças situações sub- culturais s a estimulação será dada por diversos 

agentes tais como pais, pares e grupos específicos de determinada classe social.” 

 Ao termos consciência de cada um desses fatores podemos proporcionar à criança 

momentos de segurança e diversidade, para que a mesma possa explorar o meio 

envolvente e assim realizar diversas brincadeiras e jogos. Comecemos por esclarecer o 

que são atividades lúdicas e não lúdicas.  

As atividades lúdicas são atividades em que a criança está intimamente ligada e 

realiza-as por prazer e com consciência; já as atividades não lúdicas a criança não as 

realiza por prazer, é algo que lhe foi imposto. “Se imposto, deixa de ser jogo” (Kishimoto 

cit in Crespo 1997:113). Garvey cit in Cespo (1992) refere que a atividade lúdica espelha 

a boa disposição e a alegria em cada movimento da criança, realizando, assim, cada ação 

com exuberância. Kishimoto cit in Crespo (1997) refere que o brincar dá liberdade de 

ação, se for de forma voluntária; transmite-lhe prazer e faz fluir a sua imaginação, para 

que realize o seu mundo com o tempo e o espaço que deseja, não havendo uma 

representação da realidade.  

Se a criança não realiza a brincadeira por vontade própria, então não podemos 

falar em atividades lúdica. Uma vez que a criança não obtém prazer na atividade que está 

a realizar, não se distancia verdadeiramente do real, e a Interação com os seus pares e 

com os brinquedos disponibilizados para essa brincadeira é de pouca regularidade. No 

que concerne às atividades exteriores é de referir que nos últimos anos têm ocorrido 

diversas mudanças sociais e familiares que provocaram alterações no quotidiano da 

criança. Atualmente, a criança vive grande parte do seu dia num ambiente fechado e 

previamente estruturado pelo adulto, o que faz com que a criança não tenha atividades 
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sugerida por ela ou brincadeiras livres e tenha cada vez menos experiências em ambientes 

exteriores.  

Thomas e Harding, segundo Bento (2015), referem que brincar em contexto 

exterior proporciona uma aprendizagem de excelência, pois é neste contexto que se 

realizam experiências sensoriais que permitem à criança ser a própria construtora do seu 

conhecimento. Têm-se realizados diversos estudos que apontam para diferenças na 

mobilidade da criança. Ou seja, tem-se verificado que as crianças têm menos mobilidade 

devido à falta de atividades lúdicas, Modalidades do Brincar Modalidades do Brincar Act. 

Ludicas e Não Lúdicas Act. Livres e Organizadas Act. no Interior e no Exterior Jogo 

Simbólico Act. de Regras Adultos e as brincadeiras de experiências que a criança tem 

com a natureza. Esta falta de experiência que a criança tem com o meio natural deve-se à 

não existência de locais apropriados para atividades lúdicas essencialmente em zonas 

urbanas; às exigências profissionais dos pais; bem como os receios dos pais e educadores, 

de que aconteça algum tipo de acidente às suas crianças.  

Figueiredo (2010) refere Kittã dizendo que hoje em dias a criança tem contacto 

com a natureza através de uma janela. Esta autora, constata que a criança pouco participa 

na construção do currículo, sendo esta tarefa destinada somente ao adulto, o que provoca 

uma quebra nos verdadeiros Interesses da criança – o brincar.  

Embora os educadores vejam o brincar como meio para aprender, esta atividade é 

colocada em segundo plano. Neto In Figueiredo (2010 p.35) atesta a necessidade do 

brincar, afirmando: “O jogo não é só um direito, é uma necessidade. Jogar não deve ser 

imposição, mas uma descoberta. Brincar/jogar não é só uma ideia, é uma vivência. O jogo 

não é um processo definido, é um processo aleatório. Jogar/brincar não é só Incerteza, é 

uma forma acrescida de ganhar segurança e autonomia.”  

Em Portugal, o contexto educativo mais utilizado é o Interior da sala de atividades, 

onde não são permitidas atividades físicas de exploração. Há que realçar que a 

permanência das crianças em contexto Interior não é só a responsabilidade dos 

educadores, mas também dos pais. Estes veem o exterior como um espaço que pode 

prejudicar o seu educando, quer seja por acidentes enquanto brincam e/ou quer seja por 

questões climatéricas.  

Neto In Figueiredo (2010) refere mais uma vez: “Sem a imunidade que lhe é 

conferida pelo jogo espontâneo, pelo encontro com outras crianças num espaço livre, 

onde se brinca com a terra, se Inventam jogos, se vivem aventuras, a criança vai revelando 
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menos capacidade de defesa e adaptabilidade a novas circunstâncias.” Neto cit in Crespo 

(2003) defende, ainda, que a atividade física juntamente com o espaço exterior permite 

um gasto de energia fundamental para o desenvolvimento motor, emocional e afetivo da 

criança. Quando uma criança brinca no exterior estabelece uma relação com o meio 

ambiente, e essa relação só será de qualidade se existir uma relação dinâmica entre a 

mesma e o espaço exterior.  

Assim sendo, o educador deverá colocar ao dispor da criança diversas 

experiências ambientais, como por exemplo experiências motoras e sensoriais com os 

diversos materiais naturais – flores, árvores, água. Com estes elementos a criança pode 

mexer, manipular, cheirar e visualizar as suas características, por exemplo quando estão 

secas e molhadas, verificando assim as suas diferenças. Quando a criança não brinca ou 

brinca com pouca frequência em espaços exteriores e não estabelece relação de qualidade 

com o meio envolvente, mais tarde a criança não reconhece as suas potencialidades, 

ficando as suas ações mais limitadas. 

Segundo Montessori (2022, p.19) “Os psicólogos defendem que as crianças 

devem brincar, pois é através da brincadeira que se irão desenvolver. Admitem ainda que 

a criança é capaz de apreender ambientes particulares e de estabelecer relações históricas 

entre o passado e o futuro”.  Segundo Montessori (2022, p.20) As crianças segundo a 

autora devem estar rodeadas de objetos que as estimulem a dar passos no sentido de 

aquisição de cultura.  De acordo com a autora, os objetos permitem uma melhora do meu 

ponto de vista essencial para a criança se desenvolver a nível do raciocínio e perceção. 

 
3. A importância das atividades lúdicas para as dificuldades 
intelectuais e desenvolvimentais 
 

Medeiro (2016, p.54) “O ser humano nasceu para aprender, para descobrir e 

apropriar-se dos conhecimentos, desde os mais simples até os mais complexos, e é isso 

que lhe garante a sobrevivência e a integração na sociedade como ser participativo, crítico 

e criativo.” Os seres humanos aprendem e renovam suas experiências a partir da interação 

que têm com os seus semelhantes e também pelo domínio do meio em que vive.  

O quotidiano escolar/lúdico tem como papel criar espaços e oportunidades para 

que as crianças se desenvolvam através de atividades lúdicas, tanto em sala como fora 

dela, tornando dessa maneira com que os conhecimentos sejam assimilados de maneira 
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aliciante, possibilitando então que as crianças se desenvolvam como um todo. Crianças 

pequenas experimentam desejos impossíveis de ser realizados imediatamente e, para 

resolver essa tensão, a criança envolve-se num mundo imaginário onde os desejos não-

realizáveis podem ser realizados, transpondo-se assim diversos obstáculos”. 
Ainda Medeiro salienta que: “O brincar da criança é, então, a imaginação em ação 

o que promove um desenvolvimento integrado, físico psicológico e até mesmo cultural. 

Isso significa que a criança se constitui como um indivíduo de personalidade própria e 

como integrante de um grupo a partir das vivências concretas que terá no seu meio. O 

entendimento dessas relações integradas do desenvolvimento infantil está, por assim 

dizer, impulsionando um novo olhar, mais reflexivo, a respeito da educação de crianças 

em ambientes escolares”. 
O lúdico apresenta-se como um fator chave para a questão da reflexão e do 

simbolismo, melhorando aspetos fundamentais tais como: a linguagem e a compreensão 

da criança com DID. 

O lúdico contribuiu substancialmente para a implementação do conhecimento de 

forma a melhorar ainda as relações intergrupais. Dessa forma foram criados Os Centro 

ocupacionais de forma que sejam realizadas atividades de carácter lúdico onde se 

encontram educadores que trabalham o seu dia-a-dia para resolver este tipo de 

problemáticas. 

Nestes centros ocupacionais, a criança melhora as suas dificuldades e sobretudo 

aprende a superá-las, contribuindo para o seu bem-estar. 

Segundo Medeiro (2016, p. 58) “Estes Centros, juntamente com as políticas do Estado, 

devem ter como principais objetivos impulsionar e consolidar o respeito pelos direitos 

humanos, promover a igualdade de oportunidades, combater a discriminação e assegurar 

a plena participação social, económica e política às pessoas com deficiências ou 

incapacidades”  “A inclusão é sempre o grande desafio que se coloca, pois é fundamental 

que se consigam encontrar formas e meios de responder com eficácia às necessidades 

educativas de todas as crianças”. “Se os intervenientes-chave não estão plenamente 

envolvidos e se sentirem que o programa da educação inclusiva não lhes pertence, não 

estarão motivados para agir quando os problemas surgirem com os alunos portadores de 

DID”.  

Segundo Herman cit in Montessori (2022) “Foi a observar as crianças que Maria 

Montessori compreendeu como podia ajudá-las a construir a sua personalidade, 
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proporcionando-lhes recursos adequados e adaptados a cada idade. A mesma autora 

salienta que as crianças nos pedem para as ajudarmos a fazer as coisas sozinhas e para 

respeitarmos o ritmo de cada uma.  A autora refere que a criança tem um potencial imenso 

de energia e de criatividade, que está presente logo a nascença e que anseia por se revelar. 

Se o ambiente for propicio, as crianças aprendem sozinhas e aprendem com naturalidade 

e alegria. Os pais e os educadores têm um papel indispensável a desempenhar neste 

processo, porque o método não consiste em deixar a criança entregue a si própria. Até aos 

6 anos as crianças caraterizam-se pela sua enorme capacidade de absorção de tudo o que 

as rodeia.  

Graças a este espírito absorvente, adaptam-se ao meio em que se encontram e 

aprendem sem esforço. Também faz notar que para se contruírem as crianças precisam 

de trabalhar com as mãos, porque as mãos são o instrumento da sua inteligência.  Os 

exemplos de atividades que esta autora apresenta no seu livro são por exemplo: 

- A caça às cores – É um jogo divertido, que convida a criança a dedicar tempo e a 

observar as cores. Pode começar a fazer esta atividade assim que a criança começa a 

interessar-se pelas cores e é capaz de as distinguir. 

- Numa folha de papel vermelha, numa tabuinha pintada de vermelho ou na plaqueta 

vermelha da primeira caixa das cores. Mostre o vermelho e diga o nome da cor e depois 

disponha com ela em cima de uma mesa os objetos encarnados que houver em casa.  

- Discos de cores – É outra atividade de descoberta das cores, com discos metidos dentro 

de bolsas de plástico coloridas que a criança pode colar num vidro. Para os discos ficarem 

colados terá de humedecer o vidro com o vaporizador-uma etapa que vai agradar-lhe 

muito. 

Saco dos mistérios – o objetivo deste jogo é afinar o tato, utilizando o sentido 

estereognóstico, ou seja, a capacidade de reconhecer um objeto por apalpação.  

- Balões sensoriais – Nesta atividade precisa-se de vários balões, todos desde a mesma 

cor e de coisas diferentes para meter lá dentro – avelãs, grão-de-bico, sêmola, água. 

Através da transparência veem-se muito bem os elementos que circulam no interior do 

balão, o agitar da água. 

- Bonecas russas – Entre 1 ano e 3 anos, as crianças adoram meter coisas dentro de caixas 

– também gostam muito de comparações, escolhas e classificações que são funções do 

espírito matemático. As bonecas russas respondem as suas necessidades de ordem e de 
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manipulação fina, proporcionando oportunidades de observação, classificação e 

ordenação por tamanhos. 

- As famílias dos animais – As crianças podem apreender a noção de família com animais 

em miniatura.  

Para tal recorre-se a famílias de animais domésticos onde se coloca a criança na fase da 

descoberta, fornecendo-lhe os nomes dos animais sem dizer mais nada, convidando-a a 

observar os pormenores que os distinguem. 

- Pegando na visão de outra autora denominada de Inês Marques (2021, p.204)” Os jogos 

ajudam as crianças a sentirem-se competentes ao praticarem para atingirem o objetivo do 

jogo” que do meu ponto de vista melhora a concentração e a competitividade. A mesma 

autora salienta que num jogo, os miúdos têm autonomia para escolher aquilo que querem 

e para usar estratégias criativas para resolverem os problemas. Em certa medida, os jogos 

também possibilitam relação, ou seja, mesmo em contexto virtual, os jogadores 

conversam num chat ou em chamada.  

Os jogos satisfazem necessidades psicológicas- mestria, autonomia, relação- que 

outras dimensões da vida dos mais novos parem não conseguir dar resposta. Mas não há 

nada como a riqueza do mundo real! Não existe maior oportunidade de mestria e de 

autonomia do que, na vida real, a criança pode gerar questões sobre o mundo que a rodeia 

e com alguma autonomia e confiança dos pais, explorar a realidade, tentando resolver 

alguns mistérios. A estratégia do faz-de conta (tropeçará muitas vezes neste conceito em 

inglês, role play) permite que sejam exploradas situações hipotéticas e antever as 

consequências de determinadas verbalizações e ações perante esse cenário.  

 

Estes Cenários se que na realidade são uma forma de brincar que emerge por volta 

dos dois anos, com o pensamento simbólico, quando bem aplicados, poderão ajudar as 

crianças a afastarem-se de decisões menos sensatas, a distanciarem-se de cenários 

catastróficos e a ganharem maior confiança quanto `À sua capacidade para lidar com 

determinada situação, tomar certa decisão ou resolver um impasse. 

De acordo com esta autora podemos concluir que o brincar e o jogo são formas alusivas 

à capacidade de poder resolver desafios, problemáticas e controlo das próprias emoções, 

de modo a potenciar a autonomia pessoal e individual de cada um. 
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4. A importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento da 
criança 
 

Lúcio (2021, p.38) afirma que durante todo o período da infância a criança brinca 

de forma natural e espontânea. A brincadeira assume, assim, um lugar de destaque na vida 

diária das crianças, visto que o brincar é fundamental na infância e é “a sua atividade 

principal” (Migueis & Abrantes, 2017, p. 124). Esta atividade permite que as crianças 

descubram o mundo que as rodeia e se apropriem dele. Para além disso, durante as 

brincadeiras as crianças aprendem a relacionar-se e constroem a sua cidadania. Por isso, 

esta atividade é tão importante como a alimentação e o descanso, pois ao brincar a criança 

“estabelece relações consigo, com os outros e com o mundo” (Lira & Rubio, 2014, p. 2). 

A brincadeira não é apenas um direito das crianças, “é uma necessidade” (Neto e 

Lopes 2018, p. 10). A Declaração Direitos da Criança refere – no Princípio 7.º – que a 

criança deve ter a oportunidade de brincar (Organização das Nações Unidas [ONU], 

1959). Nesta perspetiva, esta atividade não deve ser imposta, mas descoberta pelas 

crianças de forma autónoma. Brincar “não é só uma ideia é uma vivência” (Neto & Lopes, 

2018, p. 10). Além do mais, a brincadeira não consiste num processo fixo, é, ao invés, um 

processo aleatório que possibilita que a criança ganhe segurança e autonomia (Neto & 

Lopes, 2018). 

A brincadeira faz parte de um traço cultural do nosso país e tão essencial na vida 

das crianças, promovendo a troca de experiências e atitudes perante o meio envolvente 

que o rodeia. Sendo um direito universal deve ser respeitado como tal e dessa forma reunir 

as condições para que esse direito seja respeitado. 

É necessário do ponto de vista estrutural um profissional que reúna alternativas 

que passem pela satisfação dessas necessidades. A relação entre educador/criança não 

deve ser exclusiva à troca de ensinamentos de conteúdos, mas sim na troca de 

aprendizagens que tenham foco no lúdico. 

A partir de outros pontos de vista, podemos então perceber a importância deste 

direito universal. 
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“A infância é um conceito polifacetado, inscrito numa realidade histórico-sócio cultural 

determinada. Trata-se, indubitavelmente, de um período decisivo da nossa vida que irá 

moldar muito quem somos, mas sem falsos determinismos.” (Teresa Vasconcelos, 2012, 

p.24) Com o passar dos tempos o conceito de infância tem sofrido alterações. Até aos 

finais do século XVII, a criança era vista como um “adulto em miniatura” e por vezes, 

em algumas classes sociais, como uma força de trabalho.  

Em 1690, Locke considera a criança como uma “tábua rasa” onde o adulto a 

moldava, isto é, deliberava o que era necessário para o seu desenvolvimento. A partir dos 

anos 60 do século XX, assistiu-se "a uma revolução epistemológica e teórico 

metodológica no que diz respeito à forma como as crianças e a infância foram sendo até 

então conceptualizadas" (Tomás & Fernandes, 2014, p. 14), aliado ao constante 

desenvolvimento das ciências sociais e humanas, a sociedade adquiriu uma nova 

perspetiva acerca da criança e da brincadeira. Outrora a criança era vista como um ser 

passivo, em processo de crescimento que necessita de proteção, abrigo e respeito. A “voz” 

das crianças e as suas opiniões começaram a ser tomadas em conta. “O século XX foi o 

século dos direitos da criança, uma vez que marca a emergência e desenvolvimento de 

um quadro jurídico-legal de proteção da infância e de instituições e organizações 

transnacionais que defendem e promovem esses direitos.” (Tomás, Vilarinho, Fernandes 

Homem, Sarmento & Folque, 2015, p. 4). Um dos grandes feitos históricos foi a adoção 

da Declaração dos Direitos da Criança (CDC), em 1959, tornando-se o primeiro 

documento onde se reconhece os direitos das crianças “(…) documento que enuncia um 

amplo conjunto de direitos fundamentais – os direitos civis e políticos, e também os 

direitos económicos, sociais e culturais – de todas as crianças, bem como as respetivas 

disposições para que sejam aplicados” (UNICEF 2004). Portugal, ao longo dos tempos, 

tem valorizado o estatuto da criança bem como a importância da educação da mesma. 

Houve um progresso no que diz respeito à legislação portuguesa e à salvaguarda dos 

mesmos (Alarcão, 2008).  

Em 1990, Portugal ratifica a Convenção sobre os Direitos da Criança (UNICEF 

2004) 12 A Convenção dos Direitos da criança contém 54 artigos divididos em A 

Convenção dos Direitos da criança contém 54 artigos divididos em quatro categorias, 

sendo elas: 1. Os direitos à sobrevivência; 2. Os direitos relativos ao desenvolvimento; 3. 

Os direitos relativos à proteção; 4. Os direitos de participação. Na segunda metade do 

século XX, o brincar tornou-se também um direito que advém de uma necessidade 
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universal. Relativamente à brincadeira, esta era vista como uma atividade ligada apenas 

à infância e como uma forma de a criança se expressar, tal como Gomes (2010) afirma 

“(…) durante muito tempo esta era uma atividade desvalorizada e destituída de valor a 

nível educativo. Com o evoluir dos tempos, tem-se observado uma mudança no modo 

como se perceciona o brincar e a sua importância no processo de desenvolvimento duma 

criança.” (p.45) O brincar foi declarado como um direito pela primeira vez na Declaração 

dos Direitos da Criança, de 1959. De acordo com o Princípio 7, “a criança terá ampla 

oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação; 

a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito”. 

Porém, Tomás e Fernandes (2014) consideram que neste direito não é ainda reconhecida 

a sua importância e os seus benefícios. Só mais tarde em 1989, na Convenção dos Direitos 

da Criança, com o Artigo 31, de acordo com Tomás e Fernandes (2014), foi reconhecida 

a importância da brincadeira na vida das crianças, sustentando a compreensão da natureza 

e dos benefícios do brincar. 

Segundo Stuart Brown cit in Neto (2017, p.15) Brincar desenvolve os músculos e 

as habilidades sociais, fertiliza a atividade cerebral, aprofunda e regula emoções, faz-nos 

perder a noção do tempo, proporciona um estado de equilíbrio, ajuda a lidar com as 

dificuldades, aumenta a expansividade e favorece as conexões entre as pessoas. Ao 

brincar ativamos o lado direito do cérebro, que está ligado à criatividade, à emoção, à 

imaginação, à intuição e à subjetividade. 

Segundo Neto (2020, p.15) Ao longo da história da humanidade, 

independentemente das mudanças verificadas, as crianças sempre brincaram. Brincar é a 

vivência de um estado de ausência e suspensão temporária do mundo real, como um altar 

sagrado em que o corpo se ilumina de imaginação e sabedoria por estar perto dos deuses, 

um santuário de segurança.  

O autor afirma que se trata da procura da liberdade de agir e de pensar, 

conquistando autonomia, risco e segurança. O mundo interior segundo o autor fica num 

estado de harmonia e focalizado em dinâmicas simbólicas de perplexidade entre forças 

do inconsistente e a consciência evolutiva do próprio corpo e do mundo exterior. A 

fantasia e realidade confundem-se na procura de configurações físicas e mentais do corpo 

e mediadas por emoções e sentimentos de frustração e superação.  

  De acordo com este autor, podemos afirmar que a criança ao brincar ativa vários 

momentos e dimensão que contribuem para o bem-estar da criança e o seu 
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desenvolvimento pessoal. Neto ainda afirma que o brincar é uma escola de aprendizagens 

irrepetíveis de situações inabituais, que se vão complexificando de acordo com o 

desenvolvimento das estruturas internas do corpo (motoras, sensoriais, preceptivas, 

cognitivas, emocionais e sociais) e a tomada de consciência da complexidade ambiental. 

Falando ainda da importância do jogo e motricidade, para o autor correspondem um 

enorme segredo quase mágico que as crianças naturalmente utilizam para adquirir essas 

aprendizagens internas e externas. O brincar e ser ativo é uma linguagem apropriada a 

infância porque é constituída por uma imensidão de frases compostas. 

 Para Neto (2020, p.35), importa realçar vários aspetos no que toca à questão do 

brincar e do tempo livre nas crianças. 

Necessitamos de libertar as crianças: 

1 – Para poderem brincar mais tempo de forma livre: em casa, na escola, rua e na cidade. 

2 – Para adquirirem maior literacia motora e lúdica: oportunidades de espaço e tempo 

para brincarem de forma livre e serem ativas, no sentido de combater o sedentarismo 

infantil.  

3 - Para terem mais oportunidades de correr mais riscos: confronto com situações 

desafiantes de natureza motora, cognitiva, emocional e social em diferentes contextos de 

ação. 

4 - Para deixarem de estar muito tempo sentadas e quietas em casa e na escola, incentivar 

o jogo de atividade física e diminuir os níveis de inatividade física. 

5 - Da superproteção parental e dos medos dos adultos dar mais liberdade de acção, por 

oposição a relações parentais demasiadamente protecionistas e promover a 

consciencialização dos efeitos negativos dos medos devido a proibições verbais ou não 

verbais relativamente as iniciativas das crianças em situações exploratórias do corpo em 

movimento brincar e ser ativo em situação de risco. 

6 - Da falta de autonomia e mobilidade – promover maior independência a nível de 

mobilidade – casa, escola, cidade e fomentar a conquista de maior autonomia – motora, 

emocional e social nas deslocações do copo na vida quotidiana. 

7 – Para terem contato com a natureza – é muito importante facultar experiências as 

crianças e perceber os benefícios educativos da relação com o ambiente, aprendendo a 

criar uma consciência de sustentabilidade. 
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De acordo com estes aspetos referidos pelo autor, podemos afirmar que para que um corpo 

seja saudável, precisa de estar ativo e com capacidade para resolver riscos e tomadas de 

decisões sejam a nível social e sobretudo em aspetos fundamentais do seu futuro. 

De acordo com Rocha cit in Becker et al Freitas (2017) a origem da palavra Lúdica advém 

de um adjetivo da língua portuguesa da derivação latina de “ludus” e que se alude a toda 

atividade relacionada a jogos, brincadeiras, divertimento num todo.  

Sendo assim uma maneira que possibilite propiciar as crianças momentos de 

recreação e de desenvolvimento. São atividades que permitem uma experiência de 

integridade, ações vividas e com significado em sua essência. Presente desde os 

primórdios, as atividades lúdicas, acabam estimulando a curiosidade e contribuindo no 

processo de ensino e aprendizagem das crianças (Rocha, 2017). De acordo com esta 

afirmação o professor tem um papel importante no planeamento e organização do lúdico 

para as crianças sejam elas detentoras de algum tipo de limitação ou não. 

Para Platão cit in Becker et al Freitas, por exemplo, o “aprender brincando” era de 

extrema importância e careceria em ser enfatizado no lugar da violência e da coibição. 

Para ele, a matemática deveria vir como algo atrativo de jogo para as crianças e não algo 

obrigatório e eu não despertasse interesse. Dentre os povos egípcios e romanos a prática 

dos jogos era empregada para que os mais jovens aprendessem valores, conhecimentos, 

normas e padrões de vida. Surge então no século XVI o jogo educacional com o desígnio 

de sustentar ações didáticas para que seja obtido novos conhecimentos pelos aprendizes 

(Alves, 2003). 
Sabe-se, que ao longo da história, o lúdico é estudado e investigado em diferentes 

áreas do conhecimento, como na psicologia, e, na história, por exemplo. Portanto isso fez 

com que estudiosos voltassem seu olhar para o lúdico, buscando compreender e 

identificar a sua influência no processo de ensino e aprendizagem. Um dos grandes 

méritos espaços lúdicos é de oportunizar a criança em um mundo criado por ela, podemos 

assim descobrir quando ela vê esta realidade de maneira alterada e os docentes têm papel 

fundamental na criação desses espaços lúdicos (Silva, 2020). Como docentes da Educação 

Infantil e de séries iniciais do Ensino Fundamental, a presença do lúdico é algo que deve 

estar presente em nosso dia-a-dia na escola.  

Para Rocha (2017) “o ato brincar, por ser uma atividade livre que não inibe a 

fantasia, contribui com o fortalecimento da autonomia da criança e fornece para a não 

formação e até quebra de estruturas defensivas” (Rocha, 2017, p. 13). Sendo que, o lúdico 
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não está conectado exclusivamente ao conceito de jogo, todavia a ação de brincar como 

um todo, sendo realizado por meio de atividades espontâneas, deixando com que as 

crianças se sintam envolvidas a participar (Rocha, 2017). 

 Pinto (2003) retrata em sua obra que o lúdico é importante em diversos ambientes 

e, entre eles, os abrigos (os antigos orfanatos para crianças e jovens). O lúdico viabiliza 

readquirir a autoestima das crianças, reiterando para a sociedade. Mediante a valorização 

de brinquedos, brincadeiras, jogos é possível ensinar a criança a usufruir, sem possuir. 

Logo, proporcionar que seja desenvolvido hábitos de responsabilidade e trabalho. 

Macedo, Petty e Passos (2005) apresenta cinco indicadores que consentem entender a 

presença do lúdico nos processos de aprendizagem ou desenvolvimento beneficiando a 

observação da dimensão lúdica nas atividades lúdicas.  

A primeira delas é de ‘terem um prazer funcional’, a segunda, de ‘serem 

desafiadoras, por terceiro em ‘criarem possibilidades e disporem delas’, por quarto 

indicador em possuírem dimensão simbólica e, por fim em ‘expressarem-se de modo 

construtivo ou relacional’. O lúdico do meu ponto de vista assume-se como uma 

ferramenta essencial na autonomia e capacitação da criança permitindo-lhe uma melhor 

compreensão do mundo que o rodeia e superar algumas dificuldades sentidas ao longo da 

vida futura.  

A educação por meio dos jogos tem-se tornado, nas últimas décadas, uma 

alternativa metodológica bastante pesquisada, utilizada e abordada de variados aspetos 

(Macedo & Petty e Passos, 2005). Azevedo e Neves (2017) retratam ainda em sua 

pesquisa que o interesse é crescente, por parte dos acadêmicos do curso de pedagogia em 

estudos e pesquisa sobre a importância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem 

Dessa forma e diante do que exposto até o momento surgiu o interesse em pesquisas sobre 

a relevância do lúdico na sala de aula na Educação Infantil e, após as primeiras buscas e 

leituras surgiu a necessidade de também dar um foco sobre a função do professor nas 

atividades lúdicas no ambiente escolas. 

 De acordo com Silva (2019), o educador tem papel fundamental no 

desenvolvimento de atividades lúdicas na sala de aula. A autora acredita que para 

trabalhar com jogos de forma educativa no âmbito escolar é indispensável que o docente 

desenvolva estratégias que despertem o interesse das crianças. Essas atividades devam 

ser ministradas de uma maneira que as prepare para saber competir de maneira sadia e 

compreenda que perder ou ganhar são probabilidades de um jogo.  
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Ao utilizar os jogos como uma estratégia didática e não como meramente uma 

distração o educador contribui para que o aluno tenha a oportunidade de ter uma 

aprendizagem significativa, contribuindo para a formação de atitudes sociais tais como o 

respeito, cooperação, obediência de regras que são essenciais para um bom convívio em 

sociedade (Silva, 2019). Logo, um bom educador busca estar próximo e atento aos seus 

alunos.  

Na Educação Infantil as crianças verbalizam muito o que estão sentindo, o que 

estão vivendo naquele momento dessa forma, cabe ao docente saber fazer uso destes 

momentos para promover a socialização e trabalhar de acordo com os conhecimentos que 

os alunos possuem partindo de suas vivências. Corroborando com Silva (2019), Barbosa, 

Napoleão da Costa e Delgado (2016), ressaltam que o professor pode observar 

personalidades como capacidade de socialização, domínio com o outro, liderança, 

egoísmo, parceria, e várias outras características que são natas dela, e que podem ser 

desenvolvidas no decorrer da Educação Infantil.  

Santana Silva (2020) ainda respalda que o professor ao se apropriar do brincar, 

abre um leque de infinitas oportunidades de intervenções para auxiliar na transformação 

de seus alunos e que assim como Silva (2020) retrata, Santana Silva (2019) corrobora que 

cabe ao professor realizar essas atividades com intencionalidade e não uma atividade 

solta. O professor deve ter uma relação mediadora nesse processo de atividades lúdicas e 

a prática pedagógica, para que ocorra uma aprendizagem significativa e não seja somente 

uma forma de diversão da criança. Essa prática facilita o trabalho do professor, e 

proporciona um melhor desenvolvimento da criança no processo de ensino e 

aprendizagem, sendo uma excelente forma de obter êxito na vida escolar e na vida em 

sociedade (Souza; Juvêncio; Cardozo, 2019).  

Para Rocha (2017) o professor é o mediador entre as crianças e os objetos de 

conhecimento, organizando e proporcionando espaços e situações de aprendizagens. De 

acordo com Rocha, educar é acima de tudo uma inter-relação entre os sentimentos, os 

afetos e a construção do conhecimento dos educandos e o professor tem papel 

fundamental na sua formação e, em especial, na Educação Infantil.  

Segundo Souza, Santos e Mattos (2019), retrata o papel do educador nesse 

processo lúdico e ainda descreve os benefícios que o brincar proporciona. Para ele, 

espera-se oferecer uma leitura mais consciente acerca da importância do brincar na vida 
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da criança. Assim, uma brincadeira pode desenvolver o raciocínio, a lógica, o emocional, 

o intelectual e o social.  

Consoante com Souza, Juvêncio e Cardoso (2019), o docente pode permitir que 

os alunos analisem os objetos, permitindo dessa forma que elas criem situações por meio 

das brincadeiras e dos jogos, como por exemplo, os jogos de encaixe, as fantasias, os 

fantoches, as caixas, entre outros jogos e brincadeiras que despertam a imaginação e a 

criatividade da criança.  

Esses jogos, segundo Souza, Juvêncio e Cardoso (2019), podem e devem ser 

utilizados pelo educador como um recurso didático-metodológico. Ao tracejar as 

atividades o professor deve ponderar os objetivos a serem obtidos, pois, sem objetivos 

pode proporcionar apenas brincadeiras sem sentido e que não contribuem na formação do 

conhecimento dos estudantes.  

Dessa maneira, o educador atua como mediador no processo de ensino 

aprendizagem, assim como Rocha (2017) menciona em sua pesquisa.  

Além do papel de mediador, Souza, Juvêncio e Cardoso (2019), umas das funções 

do educador infantil é de juntar e fazer a mediação do brincar e do aprender, pois, entre 

jogos e brincadeiras educativas à diversão faz-se necessária e fundamental. O prazer ao 

brincar, ao realizar as atividades, estimula o desenvolvimento da criança.  

Sendo assim, Azevedo e Alves (2007) reforçam em sua pesquisa não só a 

importância do professor em atividades lúdicas, mas também, do lúdico desde a formação 

inicial do pedagogo. Para eles tais resultados mostram que o trabalho centrado no lúdico, 

no ensino superior, pode se constituir como espaço de investigação científica, 

contribuindo para a formação de professores, em que percebemos que o lúdico, através 

da brinquedoteca pode ser um parceiro importante na educação das crianças e que para 

isso é essencial uma boa formação aos licenciandos. 

 

5. O jogo como forma de inclusão 
 

De acordo com Medeiros (2016, p.49) “podemos utilizar as atividades lúdicas nas 

salas de aula, como um dos métodos para a aprendizagem, sendo que estas aulas estão 

voltadas para os interesses dos alunos sem perder o seu principal objetivo. Através dos 

jogos e das brincadeiras, poder-se-á despertar os interesses do aluno e proporcionar assim 

aprendizagens mais dinâmicas e apelativas”. 
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 O Brincar segundo esta autora é uma das atividades mais importantes para o 

desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato da criança poder comunicar, desde 

muito cedo, por meio de gestos e sons representa um determinado papel na brincadeira e 

faz com que ela desenvolva a sua imaginação. No decorrer das brincadeiras, as crianças 

podem desenvolver ou melhorar vários aspetos tais como a atenção, a imitação, a 

memória e a imaginação, sendo que as atividades lúdicas são muito importantes para as 

crianças com DID.  

Segundo Medeiros (2016, p.49) “As crianças com DID, apesar de apresentarem 

atrasos no seu desenvolvimento motor e/ou cognitivo, necessitam de atividades lúdicas 

no seu dia-a-dia. Podemos até mesmo dizer que talvez precise mais do que as outras 

crianças, uma vez que tem necessidade de estimular capacidades como sensoriais, 

cognitivas e motoras. Deste modo, os jogos apresentam um meio importante para o seu 

desenvolvimento e, é importante que educadores e professores de crianças com estes 

vários problemas, usem os jogos como recursos didáticos, visto que estimulam o 

desenvolvimento social, cognitivo, afetivo, moral, físico e linguístico, como trabalha a 

autoestima, o autocontrolo, a cooperação, a imaginação, promove a integração e a 

inclusão”. Proporcionam, também aprendizagens curriculares específicas, desenvolvendo 

assim as funções mentais superiores prejudicadas. Consideramos o jogo como um 

exercício que prepara a criança. O profissional de Educação especial tem o importante 

papel de organizar de forma sistemática o jogo de acordo com a dificuldade da criança, 

de modo a possibilitar maior autonomia pessoal e melhor perceção do meio envolvente. 

O brincar promove maior a socialização da criança, levando ao despertar de 

emoções e formas de imaginação essenciais e propícios ao seu desenvolvimento pessoal. 

Ao brincarem as crianças com DID vão superando algumas dificuldades que impendem 

de alguma forma de prosseguir com a sua vida pessoal. 

De acordo com Silva (2016, p.5) “Os primeiros anos de vida são muito 

importantes na formação da criança. Durante este período a criança constrói a sua 

identidade, e desenvolve a sua estrutura intelectual, física emocional e afetiva, assim 

como é um momento privilegiado para a realização de oportunidades de aprendizagens 

significativas. Desta forma, são vários os momentos que devem ser proporcionados às 

crianças para que o seu desenvolvimento seja pleno. Assim, devem ser várias as 

estratégias a adotar, nomeadamente as atividades lúdicas que se revelam uma forma de 
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cativar as crianças e promover um bom desenvolvimento a todos os níveis. De acordo 

com o Princípio 7.º da Declaração dos direitos da Criança (UNICEF, 1959, p.5) “ 

A criança deve ter plena oportunidade para brincar e para se dedicar a atividades 

recreativas, que devem ser orientadas para os mesmos objetivos da educação: a sociedade 

e as autoridades públicas deverão esforçar-se para promover o gozo dos direitos.” Com 

base nas intervenções realizadas no âmbito educacional considera-se que lúdico é um 

instrumento pedagógico que permite a inserção da criança numa cultura, através do qual 

se pode dar saliência às suas vivências e ultrapassar alguns problemas do foro pessoal das 

mesmas mediante o jogo simbólico, revelando-se este um mecanismo facilitador das 

interações da criança com o meio.  

O que contempla o ambiente educativo, será o suporte do trabalho curricular do 

educador, o qual deverá atender a diversas interações onde se incluem as relações entre 

crianças, entre estas e os educadores e auxiliares, assim como com toda a restante 

comunidade educativa. 

O brincar como já foi dito apresenta-se como uma atividade e uma ferramenta 

necessária para o bem-estar físico, social e mental da criança contribuindo para o seu 

desenvolvimento social. 

Segundo Nascimento, et al Herculian (2020, p.70) “Vale ressaltar que nem toda 

criança com necessidades educacionais, apresentam atrasos em seu desenvolvimento 

cognitivo e motor, porém, também necessita de atividades lúdicas no seu dia a dia. Talvez 

até mais do que as outras crianças, por necessitar de muito mais estímulos para 

desenvolver suas habilidades cognitivas, motoras e sensoriais.” 

De acordo com estes autores, “Cabe aqui explicar diferenças entre educação 

inclusiva e educação especial, pois quase sempre são tomadas como sinônimas. O foco 

da Educação Inclusiva é muito mais amplo, ela se estende aos alunos da educação especial 

(Brasil 2013), e também aos alunos brancos, negros, de gêneros distintos, índios, 

homossexuais, heterossexuais entre outros, ou seja, abrange a todos seres humanos 

excluídos de alguma forma do processo educacional. A educação inclusiva constitui um 

paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 

equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão 

dentro e fora da escola (Brasil, 2008, p. 1). 
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De acordo ainda com os autores “Os jogos e brincadeiras para as crianças, por 

exemplo, constituem atividades primárias que trazem grandes benefícios do ponto de 

vista físico, intelectual e social. De acordo com Vygotsky (1984), a arte de brincar pode 

ajudar a criança com necessidades educativas especiais a desenvolver-se, a comunicar-se 

com os que a cercam e consigo mesma. A criança através dos jogos e brincadeiras pode 

desenvolver a imaginação, a confiança, a autoestima, o autocontrole e a cooperação. Ela 

aprende brincando e assim desenvolve suas potencialidades, pois é um ser em 

desenvolvimento, e cada ato seu, transforma-se em conquistas e motivação. Os jogos e 

brincadeiras proporcionam o aprender fazendo, o desenvolvimento da linguagem, o senso 

de companheirismo e a criatividade. O jogo pode ser considerado como exercício e 

preparação para a vida adulta.” 

A educação deve ter como prioridade o lúdico no sentido em que possibilita o 

crescimento e a formação da criança contribuindo para um futuro sustentável. 

De acordo com os autores “A utilização de jogos e brinquedos como recurso 

pedagógico pode contribuir para o aumento das possibilidades de aprendizagem da 

criança com deficiência intelectual, por exemplo, através desse recurso, ela poderá 

vivenciar corporalmente as situações de ensino aprendizagem, exercendo sua criatividade 

e expressividade, interagindo com colegas, exercendo a cooperação e aprendendo em 

grupo” 
O profissional de educação especial deve ser um agente promotor do brincar, no 

sentido de proporcionar trocas de ideias e experiências com os alunos em especial nas 

crianças com DID. Essa troca de experiências possibilita um crescimento pessoal do 

ponto de vista educacional capacitando a criança para o seu futuro. 

 

5.1. A importância do jogo na educação especial 
 

A Educação Especial é uma modalidade especial da educação escolar organizada 

para atender específica e exclusivamente alunos com determinadas necessidades especiais 

e “organiza-se preferencialmente segundo modelos diversificados de integração em 

estabelecimentos regulares de ensino, tendo em conta as necessidades de atendimento 

específico” (LBSE, 1986: artº 17), sendo uma área que desde cedo recebeu grandes 

benefícios com a utilização de brinquedos e jogos.  
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Uma área que recebeu grandes benefícios com a utilização de brinquedos é a 

educação de crianças portadoras de deficiências. Essa prática teve origem no século 

XVIII, com a criação de materiais para surdos-mudos, pelo Pe. de I'eppé, em 1760. Logo 

depois, Valentin Hauy, em 1784, elabora livros de leitura, em alto relevo, para cegos. 

(Kishimoto 1995: 43)  

Um dos principais marcos remonta ao século XIX, com Jean Marc Itard (1774-

1838) médico francês que dirigiu a Instituição Imperial dos Surdos-Mudos e Édouard 

Séguin (1812-1880), que que se destacaram neste domínio pelas suas conceções 

revolucionárias no que concerne à relação com “crianças especiais”, tendo construído 

diversos materiais analíticos para a educação sensorial e intelectual de Vítor, a criança 

selvagem encontrada em Aveyron. Kishimoto (1995) destaca igualmente Maria 

Montessori (1870-1952) que incorporou materiais especializados nas suas metodologias 

de ensino e que ainda hoje são utilizados, bem como Ovide Decroly, (1871-1932), médico 

belga, que elaborou, diversos materiais para a educação de crianças deficientes mentais. 

Decroly utilizou vários materiais lúdicos como água e argila, materiais alternativos como 

botões e carrinhos, bem como jogos em cartão, que se destinavam ao desenvolvimento da 

perceção, motricidade e raciocínio.  

Foi durante este século que começa a desenhar-se uma pedagogia especial 

marcada por uma nova etapa conceptual, onde o deficiente passa a receber tratamento 

educativo especializado, sendo implementadas respostas educativas especializadas, ainda 

que institucionalizadas. Já na segunda metade do século XX, despontam grandes 

modificações na área Educação Especial, surgindo legislação específica, orientada no 

sentido de defender os interesses das pessoas com deficiência, a valorização da escola 

inclusiva e educadores especializados neste tipo de trabalho, e com isso uma crescente 

necessidade de diversificar atividades e a construção de recursos mais ajustados. 

Nogueira (2015, p.52) “As Novas tecnologias assumem-se como um recurso para 

que as crianças com dificuldades de aprendizagem possam, apesar de suas deficiências e 

limitações, desenvolver suas potencialidades cognitivas e as características que lhes são 

próprias. Na Educação Especial, os programas mais utilizados hoje são os jogos, 

direcionados à criança, dependendo da sua idade mental e das suas restrições físicas e/ou 

cognitivas, no entanto por muito ajustado e eficaz que o jogo seja se não forem reunidas 

as adequadas condições de acessibilidade, este será infrutífero”. 
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Atualmente, cresce o interesse pela utilização de brinquedos para educar e 

reeducar crianças portadoras de deficiências. Multiplicam-se as pesquisas e a produção 

de brinquedos especializa-se, para atender às diferentes formas de deficiências da criança. 

Surgem revistas especializadas, organizações nacionais e internacionais que se 

preocupam com a questão, bem como ludotecas destinadas a crianças deficientes 

(Kishimoto 1995: 43). 

 

 
6. O papel do educador de infância/professor em relação às atividades 
lúdicas 
 

Segundo Moyles cit in Simões (2002, p. 26), existem diferentes formas de brincar, 

sendo elas o brincar físico, brincar intelectual e o brincar social/emocional. Por isso, 

quando a atividade remete à construção, como o puzzle ou à imaginação, como a pintura, 

a criança também está a brincar. O facto de ter um profissional no contexto da brincadeira 

irá facilitar a compreensão do meio que o rodeia e dos materiais em si, proporcionando 

um melhor bem-estar na criança. 

Esta autora realizou uma investigação onde foram aplicadas   algumas entrevistas 

sobre as opiniões acerca do brincar, do papel do educador e das crianças com elas 

envolvidas. Fazendo a análise das respostas obtidas a autora retira algumas perceções 

sobre o brincar e sobre o papel do educador de infância. No que concerne à primeira 

questão "O que é brincar?", a primeira inquirida responde indo ao encontro da ideia de 

que o brincar desenvolve a representação e motiva as explorações do "eu" e do meio, 

através de objetos.  

Brincar será para ela o experimentar, imaginar e expressar-se. Segundo Simões, 

brincar será a experimentação de sentimentos e construção de normas para si e para os 

outros, desenvolvendo afetos, adquiridas entre os pares. Respeitante às questões cujo 

assunto se relaciona com o papel do educador no brincar, obtiveram-se diversas 

conjeturas. Em primeiro lugar, todas dizem precisar do adulto em certas ocasiões. Tal 

facto deve-se ao sentimento colaborativo e de segurança que o educador transmite à 

criança. A D., por exemplo, diz que não costuma ter dúvidas, pois existem diálogos acerca 

das suas inquietações. Esta atitude adotada pelos adultos da sala e outras, tais como os 

elogios, a valorização dos jogos, a resolução de conflitos, a partilha de ideias e sugestões, 



 
 
 
 
 
 

38 
 

segundo Serrão (2009), são potencializadoras para o sucesso do desenvolvimento global 

da criança, contribuindo para o aumento da confiança e motivação.  

Seguidamente, as crianças também tiveram a mesma opinião quanto ao facto de 

aprenderem algo novo com a presença do educador. "Atualmente existem sólidas 

evidências . . . sugerindo que o brincar das crianças é enriquecido pela intervenção 

adulta." (Moyles,cit in Simões 2002, p. 178).  

De acordo com este autor, salienta-se uma extrema importância no que toca à 

presença do profissional no desenvolvimento da criança, não só na criação de jogos, mas 

também na participação deles no contexto da brincadeira. Verifica-se, assim, que o papel 

do educador deverá ser o de participar ativamente nas brincadeiras, de forma a poder dar 

um apoio mais especializado às crianças. Importa participar nas atividades lúdicas, ao 

invés de deixar que a criança interaja sozinha. (Coelho & Tadeu, 2015).  

Não obstante, deve-se ter em consideração o brincar da criança, ou seja, não 

menosprezar o facto de que esta pode preferir realizar explorações sozinha, sem a 

participação do adulto. No caso do S.M., pode ser observada a situação em que é 

necessitada distância. Aberastury cit in Simões (1972) menciona que "a criança que 

brinca investiga e precisa de ter uma experiência total que deve ser respeitada . . . se o 

adulto interfere e interrompe a sua atividade lúdica, pode perturbar o desenvolvimento da 

experiência decisiva que a criança realiza ao brincar." (p.55). O papel do educador deverá 

ir ao encontro de alguns elementos fundamentais, isto é, o educador propõe, mas não 

impõe, convida, mas não obriga e mantém a liberdade, dando alternativas. (Dantas, 2002, 

citado por Branco, Maciel & Queiroz, 2006). 

 

Segundo Simões (2015) existem vários aspetos que este profissional deve ter em conta: 

Observação - quando as crianças brincam, o educador deve adotar uma atitude 

percetiva e aprender sobre elas, tomando nota das suas ideias, dos seus interesses e 

necessidades (Moyles, 2002). Ao observá-las, dá-lhe a perceção de quando poderá ser a 

altura mais propícia para participar na brincadeira e analisa as intencionalidades dessa 

intervenção. Além do mais, conhece-as em vários aspetos como, os seus comportamentos, 

as suas culturas e com quem brincam, se coletivamente ou individualmente. 

Organização do ambiente educativo, dos materiais e do grupo - No que diz respeito à 

organização do ambiente educativo, esta não sofreu modificações pela minha parte. Em 

vez disso, envolvi-me na sua dinâmica e recorri aos recursos disponibilizados, tendo em 
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consideração os interesses e necessidades das crianças. Ao ter sido recebida nas salas, as 

áreas visíveis em ambas foram o espaço desta investigação, até porque eram 

"potencializadoras de diversificadas aprendizagens compreendidas nas diferentes áreas 

de conteúdo e domínios" (Coelho & Tadeu, 2015). Esta organização foi realizada pelas 

educadoras, de modo a criar um ambiente de qualidade "rico em estimulações que permita 

a aquisição de uma variedade de experiências . . ." (Neto, 1989, p. 28). Segundo Serrão 

(2009), a organização do ambiente educativo reflete as intenções do educador e as opções 

didático-pedagógicas. Na de jardim de infância, os materiais estavam visíveis, acessíveis 

e eram variados, proporcionando a autonomia para a escolha dos mesmos. Nalgumas 

ocasiões, houve o momento para refletir através da observação e noutras o de se 

proporcionar materiais que contribuem para o brincar. Motivar para a aquisição de 

aprendizagens - "A única coisa que não pode ser ensinada às crianças é como aprender . 

. . [o] que podemos fazer, é organizar para elas a realização de sua aprendizagem." 

(Pickard, 1975, p. 118).  

Ao invés de serem impostos conhecimentos, a educadora criava situações de 

investigação, de modo a promover aprendizagens significativas. Pela ação do brincar, a 

criança desempenhava um papel ativo na sua interação com o meio, cabendo à educadora 

motivá-la e conduzi-la às condições favoráveis para o seu desenvolvimento e 

aprendizagem.  

Neste processo, a educadora colaborava com a criança na sua construção. 

Participar brincando - Por último, mas não menos importante, a participação do educador 

de infância no brincar não poderia ficar à margem das várias vertentes definidas até aqui. 

Segue-se tal afirmação, visto que, segundo Hohmann e Weikart (2009), "participar nas 

brincadeiras das crianças é uma das formas dos adultos lhes demonstrarem que valorizam 

e apoiam os seus interesses e intenções." Ao demonstrar interesse pela brincadeira, o 

adulto interessa-se pela criança como um todo, visto que esta prática reúne todas as suas 

dimensões (Andrade, 2014, p. 51). 

Segundo Neto (2020, p.38), existem muitas taxonomias ou formas de categorizar as 

brincadeiras e formas de jogar na infância. no entanto, podemos agrupar essas atividades 

lúdicas em quatro grandes grupos: 

.  O jogo simbólico (pretend play), entendido como a forma de extensão da 

imaginação em representações de vários papeis (faz de conta), através da expressão verbal 

e não-verbal, sons, linguagem e objetos e numa imensa variedade de relações entre o real e 
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a fantasia, em situações de jogo dramático ou sociodramático (por exemplo, brincar aos 

médicos, imitando os pais, telefonar para figuras imaginárias ou reais, etc). 

.  O jogo com objetos (play material), definido como a capacidade de manusear ou 

manipular objetos diversos (naturais, didáticos, tradicionais, etc), movido pela curiosidade 

e com progressiva complexidade, de acordo com a idade, o sexo, a crença, a situação 

geográfica e a cultura em diversos contextos de Acão. São disso exemplo as construções, 

brincar com materiais soltos, brinquedos previamente construídos ou criados pelo sujeito, 

pedras, paus, folhas, areia, ramos, etc. 

.  O jogo social (social play), através do uso de regras simples ou complexas e com 

definição de critérios na interação social, em que aquelas podem ser reveladas, exploradas 

e alteradas. São usualmente observadas formas de jogo isolado, observador, paralelo, 

cooperativo e de oposição (como jogar à macaca ou à mata, ou com pião, berlinde, elástico 

ou bola, etc). 

.  O jogo de atividade física (physical activity play), relacionado com o dispêndio de 

energia através de várias formas de atividade motora (movimentos posturais, locomotores 

e manipulativos, gestuais e interativos), incluindo as estereotipias rítmicas, o jogo de 

exercício e de luta e de perseguição, que vai aumentando de complexidade ao longo da 

idade (como gatinhar, correr, agarrar, lançar, equilibrar-se, trepar, lutar, jogar à apanhada, 

etc.). 

 

7. O papel dos Pais e da família relativamente às atividades lúdicas 
 

Segundo Alves (2018) “Atualmente, e em face de constrangimentos 

socioeconómicos, há múltiplas famílias que vivem em apartamentos ou em casas com 

escasso espaço exterior. Tal aloca a responsabilidade da criação e da frequência dos 

espaços exteriores à Creche”. A mesma autora refere que esta terá o dever de organizar o 

espaço, de modo a este ser adequado às idades, necessidades e interesses das crianças que 

o frequentam (Noronha-Sousa, 2016), determinando a importância e o valor da escolha 

da Creche (para além da sua metodologia) e do seu papel no brincar.  

A Creche pode ser encarada como um espaço formal, na medida em que a 

organização dos espaços e a escolha de dados materiais deriva de intencionalidade 

educativa. Também porque inclui nas suas intenções e rotina, o brincar como momento 

de aprendizagem, onde a criança tem a oportunidade de interiorizar o conhecimento de si 
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própria e do outro. Brincar pode acontecer sem valor pedagógico, quando não apresenta 

desafio intelectual ou social à criança. Por exemplo, quando a criança realiza um jogo 

fácil, que já realizou muitas vezes. Em contrapartida, brincar pode constituir um processo 

construtivo ou transformacional, o que pressupõe a existência de uma contribuição para 

o desenvolvimento e a aprendizagem da criança (DeVries cit in Alves, 2004). 

 O/a adulto/a pode contribuir para uma experiência educativa, aumentando o valor 

de uma atividade por meio de intervenções e ajudando as crianças a identificarem novas 

possibilidades de descoberta, ampliando os seus interesses, a sua exploração e a 

experimentação.  

Segundo DeVries cit in Alves (2004), para avaliar se uma experiência é educativa, 

o/a adulto/a deve refletir sobre o propósito da atividade para a criança, sobre o seu 

alinhamento com o interesse e envolvimento, sobre a importância do conteúdo e o valor 

da experiência para o desenvolvimento e a aprendizagem da criança.  

Este tipo de ação é esperado por um/a profissional educativo competente e menos 

de um pai ou de uma mãe. No entanto, na sociedade atual, com pais mais empenhados e 

informados para fazer mais e melhor, poderá ser esta uma preocupação crescente. Para 

isso, importa ao/à adulto/a entender que é importante investir nas crianças (Drumond cit 

in Alves, 2015). Neste sentido, é de reconhecer que a família é o primeiro e, na maioria 

dos casos, o mais permanente núcleo social a que a criança pertence, na primeira infância. 

A sua influência na construção do eu e no desenvolvimento em geral, é inevitável. É na 

família, e também na Creche, que a criança estabelece as primeiras relações sociais e se 

desenvolve socialmente, o que pode, positiva ou negativamente, influenciar o seu futuro 

(Smith & Pellegrini, cit in Alves 2008).  

Esta perspetiva enfatiza o papel primordial das primeiras relações sociais, logo 

desde os primeiros meses de vida, altura em que a criança, por meio de expressões e 

balbucios, interage com pais e outros cuidadores. Então, o brincar social é iniciado com 

os pais, depois com a família alargada e, mais tarde, com os pares na escola. Brincar com 

alguém estimula a adoção de comportamentos e atitudes cooperativas e sociais, facilita a 

criação de amizades e principalmente, desperta a criança para a existência e necessidades 

do outro.  

Rodrigues e Galvão cit in Alves (2014) associam o brincar em família a tempos 

de qualidade, noas quais os pais procuram dedicar atenção aos/às seus/as filhos/as. Este 

momento reforça e estreita os laços familiares, sendo vantajoso para todos os 
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intervenientes, e não só para a criança. Permite aos pais conhecer os/as seus/as filhos/as, 

identificar os seus interesses, dificuldades e motivações, aproximando-os entre si e 

criando um vínculo de confiança entre pais e filhos. Neste sentido, também Ferreira 

(2002) valida a importância destes momentos em família nas díades pais-filhos/as e da 

repercussão destes no desenvolvimento integral da criança.  

As autoras Alexander e Sandahl,cit in Alves (2016) resumiram a maneira de 

educar dinamarquesa num método denominado Parent, em que cada letra desta sigla 

corresponde a estratégias a desenvolver, com o objetivo final de educar filhos/as felizes 

e competentes a todos os níveis.  

Duas das letras (i.e., P e T) representam duas das componentes essenciais neste 

processo: o brincar e os momentos em família.  

Assim, “P” de play ou de brincar – refere-se que ao invés de se inscreverem 

filhos/as em inúmeras atividades extracurriculares, se deve apostar na brincadeira livre, 

podendo as crianças brincar como lhes apetecer. Vários estudos demonstraram que este 

tipo de brincadeira contribui para que as crianças se desenvolvam como menos ansiosas, 

mais resilientes e melhores a lidar com o stress. Já o “T”, de tempo juntos e Hygge. 

significa aconchego. Ao invés de permanente e stressante correria, há um esforço por criar 

momentos íntimos e acolhedores, com a família e os/as amigos/as.  

Este método reforça, pois, a importância do brincar e dos momentos em família, 

onde devem ser satisfeitas as necessidades de afeto, confiança e segurança, essenciais na 

construção de relações seguras de vinculação 

Sendo a Dinamarca, e outros países nórdicos, exemplos de sucesso académico e 

de vida, na medida em que são considerados um país com baixa criminalidade e maiores 

índices de felicidade, importa refletir e repensar sobre as perspetivas e práticas parentais 

na contemporaneidade, nomeadamente no que ao brincar diz respeito. A brincadeira em 

família é uma das principais atividades para a criança. 

 Esta atividade encontra-se na base da pirâmide parental apresentada por Webster-

Stratton cit in Alves (2016), e do ponto de vista dos pais, permite-lhes melhorar as 

competências e estratégias parentais.  

A importância de os pais brincarem com os/as seus/as filhos/as é fundamental para 

o aumento da autoestima e o desenvolvimento social, emocional e cognitivo.  

Brincar com os pais promove a autonomia da criança, proporcionando um 

ambiente propício para imaginar, explorar, experimentar, cometer erros, expressar 
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sentimentos, resolver problemas e obter confiança nos seus pensamentos e ideias, 

tornando-se, mais tarde, um/a adulto/a único/a, criativo/a e autoconfiante. Segundo 

Monteiro cit in Alves (2013), a sociedade contemporânea reduz a atividade familiar, dado 

o grau de ocupação de todos os intervenientes, crianças inclusive, descurando o equilíbrio 

emocional familiar. A realidade de muitas famílias passa apenas por estar perto da 

criança, o que não implica interação e o que, por sua vez, não dá resposta às suas 

necessidades.  

Reduzem-se, consequentemente, tempos de qualidade, ou seja, momentos de 

verdadeira interação entre pais e filhos/as, nos quais estejam realmente envolvidos e 

dedicados um ao outro, podendo realizar uma tarefa/atividade em conjunto. É necessário 

superar este constrangimento, pois pais participativos contribuem para o desenvolvimento 

de filhos/as mais inteligentes, sociáveis e saudáveis psicologicamente (Monteiro cit in 

Alves 2013). É importante os pais entenderem que os/as filhos/as enriquecem a partir das 

suas atitudes e representam modelos de papéis, pois os/as filhos/as tendem a imitar os 

seus comportamentos, sendo esta a forma mais rápida e eficiente para educar os/as 

filhos/as - ser um bom exemplo. Uma das formas de os/as adultos/as demonstrarem que 

apoiam e valorizam os interesses e as intenções das crianças é participarem nas suas 

brincadeiras (Hohmann & Weikart cit in Alves 2004).  

Não obstante, o/a adulto/a deve estar atento/a e respeitar a brincadeira e a criança, 

não se intrometendo se a criança não se demonstrar recetiva a que tal aconteça.  

Desta forma, o/a adulto/a, para apoiar o brincar, deve: procurar aberturas naturais 

nas brincadeiras; brincar, colocando-se ao nível físico da criança e em paralelo com a 

criança; assumir uma postura de companheiro; apresentar sugestões que se integrem nas 

situações lúdicas que estão a decorrer; incentivar a cooperação entre crianças para auxílio 

mútuo; procurar oportunidades para conversar; permitir às crianças lidar com problemas 

e conflitos (Hohmann & Weikart,cit in Alves  2004).  

Estas diretrizes permitirão melhorar a qualidade das brincadeiras e uma maior 

proximidade e cumplicidade entre os intervenientes. O papel maternal também tem 

acompanhado a evolução do conceito de mulher. Segundo o Ministério da Educação 

(2000), “a mulher, tendo adquirido um estatuto social e educacional mais elevado, cria 

também expectativas de maior exigência quanto à educação dos filhos” (p. 24). Assim, a 

mulher/mãe atual revela uma maior preocupação com a educação dos/as seus/as filhos/as.  
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Desta forma, deve, e tende, a assumir um papel participante, quer na escolha de 

contextos a frequentar pela criança (a creche, por exemplo), quer no acompanhamento da 

criança em geral. Por seu turno, o papel de pai tem evoluído no sentido em que a partilha 

de responsabilidades parentais é cada vez mais notória. Atualmente, os pais lutam e 

vencem processos de guarda paternal, vendo os seus direitos parentais equiparados aos 

das mães. Assim, é esperado que os pais conheçam os/as seus/as filhos/as, os seus medos, 

interesses e motivações, tão bem quanto ao que já era habitualmente esperado pelas mães.  

De acordo com Pleck cit in Alves (1997), os envolvimentos dos pais nas atividades 

dos/as seus/as filhos/as são influenciados por dois fatores: os anos de casamento e a 

comunicação familiar, sendo que quanto maior for a frequência destes dois fatores, mais 

o pai parece ser participativo. 

 

 

8. A importância dos centros de Educação Infantil 
 

Segundo Fermi e André (2018, p7), A formação continuada deve aprimorar as 

práticas pedagógicas, pois além de ser um direito do profissional da educação, segundo 

Imbernón cit in Fermi e André (2011) é um elemento fundamental no desenvolvimento 

profissional dos docentes. Em termos mais específicos, a formação continuada dos 

profissionais que atuam com crianças muito pequenas é fundamental, devido às 

especificidades da faixa etária atendida. As necessidades de cuidado e educação exigem 

muito dos professores.  

Ser professor da infância requer conhecimentos específicos e muita reflexão 

acerca da prática docente. Consideramos que alguns saberes são relevantes para que os 

professores dessa faixa etária desenvolvam seu trabalho adequadamente, superando 

algumas formas já muito cristalizadas nos CEIs. São saberes que devem constituir os 

conteúdos dos processos formativos. Dentre eles, destacamos a organização dos espaços, 

garantindo-se o conforto e as condições para a exploração dos objetos e do ambiente pelos 

bebês e crianças.  

Os ambientes devem ser acolhedores e lúdicos e que permitam diversas interações: 

Portanto, não basta a criança estar em um espaço organizado de modo a desfiar suas 

competências; pé preciso que ela interaja com esse espaço para vivê-lo intencionalmente. 

Isso quer dizer que essas vivencias, na realidade, estruturam-se em uma rede de relações 
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e expressam-se em papeis que as crianças desempenham em um contexto do qual os 

moveis, os materiais, os rituais de rotina, a professora e avida das crianças fora da escola 

interferem nessas vivencias. (Rossetti – Ferreira   cit in andré , Fermi & HORN, 2004, p. 

15). A autora nos propicia a dimensão exata da importância desse saber relacionado à 

organização dos espaços.  

É fundamental para o desenvolvimento da criança que ela crie uma rede de 

interações, facilitada pela forma como são organizados os móveis, objetos e brinquedos 

no espaço em que ela se movimenta.  

Mas, além da organização dos espaços, é importante que o professor seja instigado 

a pensar na forma como organiza os tempos, possibilitando que as necessidades físicas, 

psíquicas e de socialização sejam atendidas. Torna-se fundamental que haja uma reflexão 

crítica e coletiva a respeito das vivências e experiências que estão sendo proporcionadas 

às crianças.  

De acordo com Goldschmied e Jackson cit in André e Fermi (2006, p. 39): Por 

meio de previsão e arranjo imaginativos dos materiais para brincar, o adulto possibilita às 

crianças que escolham e desenvolvam o seu brincar por si mesmas ou com outras. Outro 

elemento que deve fazer parte dos processos formativos é a atenção especial às 

necessidades das crianças, algo que é muito importante para a ação pedagógica 

desenvolvida junto aos bebês.  

As crianças muito pequenas necessitam interagir e receber atenção, sentindo-se 

acolhidas e protegidas. Não se trata de substituir os pais, mas dar a elas uma segurança 

afetiva, como salienta Falk  cit in André e Fermi (2016, p.26): A segurança afetiva: 

estabelecimento e manutenção de relações interpessoais estáveis, contínuas, íntimas e 

calorosas entre a criança e um número restrito de adultos bem conhecidos e uma relação 

afetiva privilegiada, autêntica, de um caráter específico, profissional, com uma pessoa 

(cuja forma e conteúdo são particulares dentro de âmbito institucional).  

O respeito e apoio indireto à sua atividade livre, espontânea, fruto da sua própria 

iniciativa, assim como o respeito ao ritmo individual de seu desenvolvimento. A 

proposição acima explicita que as crianças têm necessidades e a instituição que as recebe 

deve garantir que sejam satisfeitas. Identificamos assim, outro conteúdo que demanda ser 

discutido durante a formação coletiva.  

Na relação entre professores, bebês e crianças muito pequenas, o desenvolvimento 

e as características6 próprias dessa faixa etária são referências para o trabalho do 
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professor junto aos pequeninos. Carvalho, Pedrosa e Rossetti-Ferreira cit in André e 

Fermi (2012, p. 29) enunciam que: Seres humanos nascem muito imaturos do ponto de 

vista motor e, portanto, extremamente dependentes do outro ser humano para a sua 

sobrevivência. É por intermédio do outro que a criança tem suas necessidades básicas 

atendidas, bem como acesso ao mundo, a seus significados e a formas de lidar com ele. 

Segundo André e Fermi (2018, p.16) “A especificidade do trabalho da 

coordenação pedagógica em um CEI surge da própria especificidade do trabalho do 

professor junto a esta faixa etária. Essas especificidades são delimitadas por uma 

perspetiva que considera que o trabalho educativo com a pequena infância possui 

características singulares, que o distingue de outras etapas da educação básica.  

Cabe, portanto, à coordenação pedagógica de uma creche promover junto à equipe 

escolar e junto aos pais e comunidade, discussões acerca dessa singularidade. Um dos 

primeiros aspetos que torna esse trabalho tão específico é o fato de que os CEIs atendem 

bebês que necessitam de todos os cuidados e, sobretudo, precisam ser reconhecidos como 

sujeitos históricos, com direito à proteção, à saúde, ao respeito, à brincadeira e à interação 

com outras crianças. Nem sempre essas peculiaridades são conhecidas ou reconhecidas 

pela equipe escolar, daí a importância de que a coordenação pedagógica esteja atenta a 

essas questões em seu plano de trabalho com os professores.  

Outro aspecto que caracteriza essa especificidade é a imprescindível parceria entre 

a creche e as famílias, assim como o respeito às diferenças de papéis entre elas. As práticas 

pedagógicas devem atender às necessidades de cuidado das crianças, assim como garantir 

a elas o pleno direito à infância, à brincadeira e o acesso a experiências em diversos 

campos, dando-lhes voz e possibilitando sua autonomia e socialização.”  

Segundo Kinap (2019, p. 9) Atualmente com o avanço da tecnologia o brinquedo 

é o principal meio de refúgio das crianças, deixando a brincadeira fora do cotidiano. 

Entretanto, a brincadeira é importante para: a socialização; o desenvolvimento do senso 

de prioridades; a coordenação motora fina e coordenação óculo-manual; o ritmo corporal; 

a força muscular; o controle corporal; o equilíbrio; a noção de espaço; o desenvolvimento 

da personalidade e, outros inúmeros benefícios que podem ser gerados pelas brincadeiras. 

 A atitude lúdica realizada pela criança durante a brincadeira cria uma atmosfera 

de imaginação, como se conseguíssemos ver além do significado propriamente dito do 

objeto. Chateau afirma: “tudo se passa como se, pela atitude lúdica desses instantes, o 

mundo estivesse restrito a um domínio imediato, no qual pode brincar o arbítrio da 
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imaginação”. (Château, cit in Kinap (1987, p. 25) Sobre a brincadeira, Fortuna (2011) 

afirma: A brincadeira é tão importante para o desenvolvimento humano que até mesmo 

quando ocorrem brigas ela contribui para o crescimento e a aprendizagem. Negociar 

perspetivas, convencer o opositor, conquistar adesões para uma causa, ceder, abrir mão, 

lutar por um ponto de vista – tudo isso ensina a viver. (Fortuna cit in Kinap , 2011, p. 9). 

De acordo com esta afirmação os objetos como os brinquedos devem ser de o ponto de 

vista funcional ser substituídos por outros objetos mais criativos e que puxem pela 

imaginação da criança. Os materiais devem ser partilhados por vários colegas de forma a 

existir uma partilha de saberes e de culturas significativas. 

Segundo Kinap (2019, p.10) Considera-se que o Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) tem papel indispensável na sociedade, no sentido de incentivar as 

famílias repensar suas atitudes para o bom desenvolvimento da criança. Assim, este 

trabalho buscou incentivar e promover o conhecimento aos pais e funcionários do CMEI, 

quanto a importância do brincar na vida e no desenvolvimento integral da criança. 

 Procurou, ainda, resgatar o uso das brincadeiras na infância e, identificar os 

prejuízos no desenvolvimento da criança, gerados pela sua ausência. Acredita-se que uma 

intervenção para motivar a prática da brincadeira na escola e em casa, pode contribuir no 

bom desenvolvimento da criança e na promoção de qualidade de vida. Pode também, 

promover uma sociedade mais humana com pais assumindo seu papel no 

desenvolvimento de seus filhos e, professores mais conscientes da necessidade da prática 

do brincar nas atividades escolares.  

Os centros municipais de educação infantil podem de alguma forma ser espaços 

onde os educadores têm um papel fundamental na recriação de aprendizagens com as suas 

crianças, onde o lúdico é visto como uma atividade onde a ferramenta humana é essencial 

no processo criativo. 

Segundo Kinap (2019, p. 14) No ano de 1997, foi editado o documento Critérios 

para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças, 

enfatizando a importância da educação infantil na defesa dos direitos das crianças. O 

documento afirma que as creches e pré-escolas devem assegurar às crianças o direito à/ao: 

Brincadeira; Atenção individual; Ambiente aconchegante, seguro e estimulante; Contato 

com a natureza; Higiene e à saúde; Alimentação sadia; Desenvolver sua curiosidade, 

imaginação e capacidade de expressão; Movimento em espaços amplos; Proteção, ao 
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afeto e à amizade; expressar seus sentimentos; especial atenção durante seu período de 

adaptação à creche; 

Desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. (Brasil, 1997, pg.11) 

O ato de brincar é fundamental para a criança interagir e construir conhecimento 

sobre si mesmo e sobre a realidade que a cerca. Segundo Vigostky, já no início da década 

de 1990, na brincadeira a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas 

atividades da vida real. Além disso, a brincadeira fornece ampla estrutura para mudanças 

das necessidades e da consciência, pois nela as crianças resinificam o que vive e sentem 

(Vygotsky  cit in Kinap, 1993). 

Segundo Kinap (2019, p.17) O funcionamento da atividade lúdica da criança 

reflete uma relação constante entre a realidade e a fantasia, o que torna sua diferenciação 

complexa, uma vez que não se limita a ser pura fantasia, entendida com negação da 

realidade, nem pura realidade exposta. 

É necessário brincar na minha opinião, no sentido de melhorar a saúde, capacidade 

de perceção e de regulação emocional contribuindo de alguma forma para a preparação e 

adaptação da criança para que a mesma possa ter um futuro melhor e com mais 

significado. 

As crianças sejam elas portadoras de DID ou não, devem brincar porque a partir 

do brincar se descobre as emoções, a criatividade, imaginação e sobretudo bem-estar 

físico, psicológico e social. Os espaços infantis e as escolas devem estar equiparados com 

objetos que conduzam para a resolução de problemas e de conflitos. O brincar promove 

a participação e a autonomia das crianças no sentido de as levar a incorporar cenários 

fundamentais no quotidiano.  

Os corpos ativos e a mente ativa permitem não só uma melhoria da sua saúde, mas 

a capacidade para resolver conflitos.  

O tempo livre do ponto de vista estrutural deve ser repensado, ou seja, existir um 

plano lúdico tanto nas escolas como nos centros infantis onde exista uma aposta 

significativa em atividades que permitem o desenvolvimento pessoal da criança e 

sobretudo a prepare ao mundo que o rodeia conduzindo para um futuro melhor. O brincar 

dessa forma melhora a ansiedade, a concentração e capacidade de regulação emocional. 

 O brincar é assim uma forma de inclusão para a criança com dificuldade 

intelectual desenvolvimental no sentido de permitir a melhoria de aprendizagens e 

superação das dificuldades sentidas ao longo do espaço escolar, centro infantil ou até 
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mesmo na sociedade. O brincar promove do ponto de vista social igualdade de 

oportunidades, porque quando a criança brinca interage com os outros, partilhando 

saberes e conhecimentos. O direito ao brincar deve ser respeitado. 

 

Parte II – Estudo Empírico 
 

9. Problemática e a sua Contextualização 
 

A problemática do nosso estudo vai no sentido de compreender até que ponto o 

brincar e as atividades lúdicas podem ser elementos determinantes para a inclusão das 

crianças com DID. Com este trabalho pretendemos elaborar uma investigação que tente 

demonstrar que o lúdico e o brincar podem apresentar fatores determinantes e decisivos não 

só a nível da saúde física, mental e social destas crianças, mas também podem melhorar 

algumas aprendizagens, que servirão do ponto de vista estrutural como elementos positivos 

e benéficos para o seu futuro.  

Pretende-se com este estudo perceber a importância desta temática na visão das 

Educadoras de infância e dos professores de ensino, com vista a perceber pontos de vista 

de cada um de modo a tirar conclusões importantes e decisivas. 

 
10. Modelo de Investigação  
 

Segundo Temporin & Piovesan (1995, p.321) “Define-se pesquisa exploratória, 

na qualidade de parte integrante da pesquisa principal, como o estudo preliminar realizado 

com a finalidade de melhor adequar o instrumento de medida à realidade que se pretende 

conhecer”. Segundo os autores, em outras palavras, a pesquisa exploratória, ou estudo 

exploratório, tem por objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta. 

  Segundo os autores: Pressupõe-se que o comportamento humano é mais bem 

compreendido no contexto social onde ocorre. Nessa concepção esse estudo tem um 

sentido geral diverso do aplicado à maioria dos estudos: é realizado durante a fase de 

planejamento da pesquisa, como se uma subpesquisa fosse e se destina a obter informação 

do Universo de Respostas de modo a refletir verdadeiramente as características da 

realidade. Assim, tem por finalidade evitar que as predisposições não fundadas no 

repertório que se pretende conhecer influam nas percepções do pesquisador e, 
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consequentemente no instrumento de medida. Não corrigido, este tipo de tendência 

poderá conduzir o pesquisador a perceber a realidade segundo sua ótica pessoal, de caráter 

técnico-profissional. A pesquisa exploratória, permitindo o controle dos efeitos 

desvirtuadores da perceção do pesquisador, permite que a realidade seja percebida tal 

como ela é, e não como o pesquisador pensa que seja.  

Enquanto, segundo as conceções tradicionais, a pesquisa exploratória tem por 

finalidade o refinamento dos dados da pesquisa e o desenvolvimento e apuro das 

hipóteses, nesta nova conceção é realizada com a finalidade precípua de corrigir o viés 

do pesquisador e, assim, aumentar o grau de objetividade da própria pesquisa, tornando-

a mais consentânea com a realidade. Nesse sentido, a pesquisa exploratória leva o 

pesquisador, frequentemente, à descoberta de enfoques, perceções e terminologias novas 

para ele, contribuindo para que, paulatinamente, seu próprio modo de pensar seja 

modificado. Isto significa que ele, progressivamente, vai ajustando suas perceções à 

perceção dos entrevistados.  

Segundo Temporin & Piovesan (1995, p.322) Dessa forma, a pesquisa principal, 

embora passe a contar com mais informações e mais detalhes, ela, no seu conjunto, não é 

outra coisa que a mente do pesquisador projetada na pesquisa. - Na forma proposta, há 

um esforço grande do pesquisador para controlar os efeitos distorcivos de sua 

subjetividade naquilo que está sendo perguntado.  

A subjetividade não pode ser totalmente controlada, mas o que importa é o grau 

de controle possível de ser feito. Esse esforço é tão mais intensivo quanto mais no início 

se está na pesquisa. A pesquisa exploratória, assim norteada, integra-se ao planejamento 

da pesquisa principal. Constitui parte dela e não subsiste por si só. possibilitando ampliar 

a compreensão do fenômeno em estudo. 

 

 
11. Objetivos de investigação 
 
 

Salomão; Martini & Jordão cit em Sousa (2007), afirmam que as brincadeiras e os 

jogos que as crianças realizam contribuem para diferentes níveis de desenvolvimento, 

como é o caso do desenvolvimento físico, da autonomia, intelectual e social e ainda 
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contribui positivamente para a formação da personalidade das mesmas. Quando uma 

criança brinca, tem consciência de si própria e dos outros.  

Os autores Lira & Rubio (2014 também afirmam que as brincadeiras influenciam 

a formação da personalidade das crianças, mas acrescentam que estas ao brincarem 

estabelecem relações, não somente com pessoas, mas também com materiais e objetos 

que estão presentes no seu quotidiano. 

Os objetivos de investigação deste trabalho são as seguintes: 

Objetivo geral: Compreender de que forma as atividades lúdicas podem ser um 

elemento potenciador da aprendizagem de crianças com DID. 

Objetivos específicos:  

Recomendar atividades que possam ser feitas em crianças com DID. 

Verificar se as atividades lúdicas promovem a inclusão das crianças com DID. 

Verificar se as atividades lúdicas promovem o desenvolvimento cognitivo das 

crianças com DID 

Verificar se as atividades lúdicas podem potenciar a autoestima e a socialização 

de crianças com DID 

Verificar se as atividades lúdicas podem promover o pensamento crítico de 

crianças com DID. 

 
12. Amostra 

 

A amostra à qual o inquérito por questionário foi aplicado é constituída por 25 

educadores/as de infância e professores/as de ambos os sexos, com idades entre os 30-60 

anos.  

 

13. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 
 

Escolhemos o inquérito por questionário por ser uma ferramenta mais adequada e 

sobretudo mais eficaz na análise de recolha de dados. 

Segundo Serafim (2007, p. 157) “um inquérito por questionário é um conjunto de 

questões sobre um problema, previamente elaboradas, para serem respondidas por um 

determinado sujeito, por escrito ou oralmente. A construção do mesmo deve ser revestida 

do máximo cuidado pois tal como refere Ghiglione & Matalon cit in Serafim (1992: 119), 
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“A construção do questionário e a formulação das questões constituem, portanto, uma 

fase crucial do desenvolvimento de um inquérito. [...] Qualquer erro, qualquer inépcia, 

qualquer ambiguidade, repercutir-se-á na totalidade das operações ulteriores, até às 

conclusões finais”. 

Segundo Serafim (2007, p.157) O inquérito por questionário possui vantagens 

relativamente a outras técnicas, mas também determinadas limitações.  

Em relação às vantagens podemos considerar o mesmo relativamente económico. 

 No momento da recolha de dados o investigador não influencia o inquirido, 

mantém-se o anonimato, possibilita grandes amostras, (embora a representatividade 

nunca seja absoluta dado que está sempre limitada por uma margem de erro), faculta, 

também, o acesso a amostras geograficamente dispersas, quantifica uma diversidade de 

dados e procede a análises de correlação. 

 O inquérito por questionário acaba por ser uma ferramenta reflexiva no sentido 

de levar a que o investigador perceba de que forma devem ser elaboradas questões de 

acordo com a problemática existente, ou seja, como? Porquê? Quando? 

Decidiu-se utilizar o inquérito por questionário de forma a facilitar a comunicação 

com os inquiridos e devido à fase pandémica ainda atual nos nossos dias. Com as questões 

pretende-se perceber até que ponto o brincar e as atividades lúdicas podem ser um 

elemento-chave não só na prática dos educadores de infância e os professores, mas 

também no desenvolvimento das crianças com DID. 

O instrumento de recolha de dados é composto por 17 questões, todas elas 

relacionadas com a temática em si. 

A aplicação dos questionários foi por via online e presencial devido à atual crise 

pandémica. O inquérito por questionário respeitou a política de tratamento de dados 

pessoais, perguntando a cada inquirido se gostava ou não de poder participar nas respostas 

do inquérito. O tratamento de dados foi realizado no google-forms, de forma a facilitar 

melhor o trabalho. 
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14. Apresentação e análise de dados 
 
 
 

Os dados foram recolhidos junto de algumas Educadoras de infância e professores 

de ensino, algumas por via online e outras por via presencial, sendo que devido à pandemia 

acabou por dificultar a recolha de informação. 

Decidiu-se utilizar o inquérito por questionário por ser uma ferramenta mais 

acessível e eficaz, de forma que a comunicação e a recolha fosse mais percetível. O 

inquérito por questionário é composto por 17 questões, que iremos analisar ao longo deste 

capítulo. 

 

Relativamente à variável idade, foram obtidas 25 respostas. 

 

Gráfico 1. Idade 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

54 
 

Relativamente a este gráfico verificou-se relativamente à idade que 8% existem indivíduos 

com idades entre os 30 e 39 anos e assim sucessivamente para os indivíduos inferiores a 30 

anos, 12% possuem mais de 60 anos, 36% entre os 50 e 59 anos e assim sucessivamente 

para os de 40 e 49 anos 

 

 

Gráfico 2. Género 

 
Relativamente ao género verificou-se que 28% são do sexo masculino e 72% são do sexo 

feminino. 
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Gráfico 3. Habilitações escolares 

 
 Relativamente às habilitações escolares, verificou-se que a opção Licenciatura entrou mais 

em destaque com 56%. 

Gráfico 4. Profissão 

 
Relativamente à profissão verificou-se a opção professor do 2º ciclo teve maior 

percentagem apresentando 32%. 
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Gráfico 5. Entidade empregadora 
 

 
 
Relativamente à entidade empregadora, verificou-se que a resposta ministério da 

educação, foi aquela que obteve maior percentagem, apresentando um valor de 44%. 

 

 

Gráfico 6. Tempo de serviço 
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Relativamente ao gráfico apresentando verificou-se que que opção de há mais de 25 anos 

foi a que obteve maior percentagem apresentando um valor de 52%. 

 

Gráfico 7. Idade das crianças/alunos com quem trabalha 
 

 

 
Relativamente ao gráfico apresentado, verificou-se que a opção menos de 7 anos, foi a 

que obteve maior percentagem, apresentando um valor de 44%. 

 

Gráfico 8. Importância atribuída às atividades lúdicas para o 
desenvolvimento das crianças. 
 

 
Gráfico 8. Relativamente ao gráfico apresentado verificou-se que todos os inquiridos 

consideraram muito importante as atividades lúdicas, existindo uma percentagem total.  
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 - Justificação da importância atribuída às atividades lúdicas.  
 

De acordo com as respostas apresentadas por todos os inquiridos as atividades 

lúdicas são consideradas como sendo muito importantes. Os professores e os 

educadores referem nomeadamente que elas são importantes para o raciocínio lógico 

e para o amadurecimento social. São também fatores decisivos na atenção e 

concentração da criança. Outro fator importante é que as atividades lúdicas 

contribuem para a criatividade pessoal da criança. 

 

As Atividades lúdicas são importantes na criança para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, evoluindo mentalmente, intelectualmente e beneficiando o 

amadurecimento social. Estas atividades têm como objetivo desenvolver os 

conhecimentos do aluno, de forma mais divertida.  

A máxima importância, na medida em que é através do brincar a criança 

experimenta e aprende tudo.  

Todas as atividades devem ter um carater lúdico pois é através delas que as 

crianças fazem as suas aprendizagens. É através destas atividades que a criança 

desenvolve a sua criatividade e imaginação, atenção e concentração, autonomia, e desta 

forma promover o seu desenvolvimento. 

As Atividades lúdicas permitem criar um contexto de aprendizagem leve, onde 

os alunos e principalmente os adolescentes são desta forma mais acessíveis e onde se 

consegue mais facilmente a sua atenção e participação. 

De extrema importância, pois é através da observação do Adulto e imitação 

deste, bem como através do jogo do faz de conta que a criança interioriza todo o  

conhecimento que absorve do meio envolvente, e constrói a sua identidade.  

Atividades lúdicas são importantes pois, a criança desenvolve o raciocínio 

lógico, evoluindo mentalmente, intelectualmente e favorecendo o amadurecimento 

social. Assim, estas atividades têm por objetivo aprofundar e desenvolver os 

conhecimentos das crianças, de forma divertida e não tradicional.  
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As atividades lúdicas acompanham todos os ensinamentos que adquirimos ao 

longo da vida.  

Para as crianças é fundamental, A sua mente está “em construção”, absorve tudo 

e se se lhe proporcionam ensinamentos de forma lúdica muito dificilmente irão 

esquecer. 

São essenciais para desenvolver competências diversas, quer no âmbito individual 

(cognitivo e comportamental), como afetivo/ emocional e social 

São fundamentais para o seu desenvolvimento integral 

São muito importantes e motivacionais 

As atividades lúdicas são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, 

para além do prazer inerente à sua realização, possibilitam o desenvolvimento motor, 

cognitivo e o desenvolvimento de competências sociais. 

As atividades lúdicas são fundamentais para desenvolver determinadas 

competências nas crianças, tais como, criatividade, sentido de partilha, cooperação e 

colaboração. Para além disso, é muito importante para a criança descansar/desanuviar 

dos trabalhos da escola. 

A importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento das crianças 

parece-me equivalente à importância do lazer para a vida profissional dos adultos.  

São as mais indicadas para o desenvolvimento cognitivo 

Muito importante, obrigatório brincar 

O lúdico assume uma importância fulcral na vida das crianças 
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Gráfico 9. A importância do brincar como um direito na vida da 
criança. 

 
 Relativamente ao gráfico apresentado, verificou-se que todos os inquiridos responderam 

sim ao considerarem que o brincar é um direito na vida das crianças. 

 

Gráfico 10. Horas necessárias e ideais para as crianças brincarem.  

 
 

 
Relativamente ao gráfico apresentado, verificou-se que 40% responderam mais de 5 horas 

diárias e 60% entre 3 e 4 horas diárias. 
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Gráfico 11. As atividades lúdicas como sendo determinantes para a 
inclusão social das crianças com DID 

 
Relativamente ao gráfico apresentado, verificou-se que todos os inquiridos responderam 

sim à pergunta anunciada. 

 

12. Respostas dos professores e Educadores de Infância sobre as 

atividades lúdicas 
 

De acordo com as respostas dos professores/as e Educadores/as de infância, as 

atividades lúdicas  

          São fundamentais para a sua integração no grupo e para o desenvolvimento das 

suas competências 

Porque é uma outra forma de existir interação e socialização  

As crianças que com DID necessitam de experimentar e socializar com o grupo. 

É através destas atividades que as crianças têm oportunidade de se incluírem e 

ainda mais as crianças com DID.  

As crianças que com DID necessitam de experimentar e socializar com o grupo.  

Porque é através do brincar que a criança inicia uma relação de aproximação 

com outras pessoas. Esse contato faz com que ela descubra um ambiente diferente 

daquele em que está acostumada, faz com que a mesma aprenda valores no meio social, 
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onde o brincar é parte indissolúvel de uma infância sadia. O lúdico permite que a 

criança desenvolva seu potencial desde seus primeiros anos de existência.  

  A interação entre pares é muito importante. As crianças, em regra, são bastante 

sensíveis de forma positiva para com as outras crianças com dificuldades 

desenvolvimentais.  

É uma boa forma de aquisição de conhecimentos 

As atividades lúdicas, são uma forma de aproximar as crianças, ajuda as na sua 

integração no grupo, aproximando as das outras crianças, onde são adquiridas novas 

competências e uma maior proximidade promovendo uma melhor inclusão.  

Proporcionam além do desenvolvimento cognitivo desempenham um papel 

fundamental para a compreensão de forma lúdica dos conteúdos. 

Porque a brincar aprendemos e a integração é mais fácil 
 

 

Gráfico 12. O educador/a de infância e o professor/a como agentes 
promotores da inclusão das crianças com DID através da realização 
de atividades lúdicas. 
 

 

 
 – Relativamente ao gráfico verificou-se que todos os inquiridos responderam sim à 

pergunta anunciada. 
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De acordo com os professores/as e Educadores/as de infância, os papeis destes 

profissionais são importantes no sentido de que no caso dos educadores em geral eles 

têm ferramentas que podem levar à inclusão, entre elas atividades lúdicas.  

agentes educativos desde que disponham dos meios/recursos mínimo para tal.  

Através de brincadeiras pode se promover a inclusão. 

O lúdico é fundamental no desenvolvimento motor e cognitivo e emocional de 

qualquer criança, mesmo aquelas com problemas desenvolvimentais. As crianças 

aprendem muito e desenvolvem mais facilmente competências, através da interação e 

do exemplo dos seus pares. O estímulo do educador para que essa interação aconteça 

é fundamental para o desenvolvimento da criança. 

Enquanto realizam atividades lúdicas as crianças com DID estão mais próximas dos 

seus pares e com eles aprendem não se notando tantas lacunas. 

É uma boa forma de aquisição de conhecimentos 

É da responsabilidade do educador e do professor facilitar todo o tipo de atividades 

que promovam a inclusão de crianças com DID 

São estes profissionais que através do seu desempenho promovem ações facilitadoras 

da inclusão  

Os educadores devem planificar e executar atividades lúdicas que permitam a interação 

entre as crianças  

Existem atividades que os professores podem propor e que têm essa finalidade. 
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Gráfico 13 – As atividades lúdicas como sendo fundamentais para o 
bem-estar físico, mental e social de crianças com DID. 

 
 
  Relativamente ao gráfico, verificou-se que todos os inquiridos responderam sim 

à pergunta anunciada. 

De acordo com os professores/as e Educadores/as, salienta-se que as atividades 

lúdicas são fundamentais para o bem-estar físico, mental e social de todas as crianças. 

A criança é antes de tudo um ser feito para brincar, brincar é o” trabalho da criança”. 

Por esse motivo a criança que brinca mostra-se saudável e feliz e está a desenvolver-

se. As atividades lúdicas são fundamentais para as crianças poderem fazer as suas 

aprendizagens e promover o seu desenvolvimento nas diversas áreas física, mental e 

social. 

Antes de mais promovem a socialização, mas também aprendizagem entre pares. 

Proporciona-lhes contato, conhecimento, criatividade, partilha. 

As atividades lúdicas são consideradas como possível caminho para 

desenvolver a aprendizagem.  

A brincar as crianças envolvem-se umas com as outras, não tendem a valorizar 

as diferenças, harmonizam-nas. A brincadeira acresce e diversifica estímulos e 

potencia o seu desenvolvimento 
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Pelo já referido: maior possibilidade de integração no grupo e desenvolvimento 

das suas competências, principalmente das sociais. 

 

As atividades lúdicas contribuem de forma decisiva para a integração no grupo 

(grupo de crianças, grupo turma), para além disso são fundamentais para o 

desenvolvimento da criança 

Sim, geralmente, as atividades lúdicas envolvem mais os alunos, podendo 

promover a autoconfiança, o melhora o estado de saúde física, mental e social.  

As atividades lúdicas são fundamentais para o bem-estar no seu sentido mais 

global na medida em que poderão contribuir significativamente para viver as várias 

dimensões da vida de forma bastante equilibrada. 

De acordo com os professores/as e Educadores/as eles salientam que as 

atividades lúdicas que desenvolvem com as crianças são por exemplo:  

- Jogos e atividades de coordenação motora, comunicação, perceção do espaço, 

consciência corporal, linguagem, memorização; atividades que promovem o gosto pela 

leitura e pelos números; jogos de emoções 

Jogos sociais, Jogos mesa, Teatros, Jogos de Faz de conta. Danças. Brincadeiras no 

parque (com paus, pedras, terra, pás, baldes, Caixa de areia).  

- Jogos lúdicos relacionados com os conteúdos programáticos e as atividades 

relacionadas. Jogo das palavras, jogo da "força". Descobrir associações, etc.  

desenvolvo atividades lúdicas dentro de todas as áreas curriculares da educação pré-

escolar 

- Modelagem, oficinas, leitura, brincadeiras, sendo a pintura bastante completa.  

- Modelagem, colagens, músicas,  

- Dinâmicas de grupo 

- Pintura e recorte de materiais; realização de jogos lúdico-didáticos apoiando-se 

principalmente em colegas (trabalho de pares); visionamento de vídeos e apresentações 

com participação do grupo.  

-  Jogos didáticos na área da matemática.  

- Jogos de educação física com arcos, bolas, cordas, cantinho dos jogos de tabuleiro, 

cantinho das artes e das ciências  

- Jogos musicais e jogos matemáticos. 
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15. Discussão de resultados 
 

Relativamente às respostas dos diferentes questionários, verificou-se alguns 

pontos em comum entre os professores/as e Educadoras/as de infância relativamente à 

importância das atividades lúdicas e sobre o fato do brincar ser um direito importante na 

vida das crianças com DID ou sem DID.  

Tanto para os professores como para os Educadores de infância o brincar é uma 

ferramenta essencial para a socialização e saúde mental da criança. No entanto no caso 

dos Educadores de infância o tempo mínimo que as crianças devem brincar é de mais de 

5 horas diárias sendo que no caso dos professores, as crianças devem brincar mais de 3 

horas diárias, o que se verifica uma ligeira diferença de opiniões que leva a concluir que 

existe por parte dos professores um maior foco no plano curricular das escolas. 

Outro dado diferenciador das respostas dos inquiridos, leva a concluir que o jogo, 

o teatro são elementos utilizados tanto pelos professores como pelos educadores de 

infância, sendo uma atividade desenvolvida em contexto de centro infantil e contexto 

escolar. As oficinas de prática são também utilizadas.  

 De acordo com os inquiridos as atividades lúdicas contribuem para a inclusão das 

crianças e são fundamentais para o desenvolvimento da criança. O fator saúde também é 

apontando como elemento importante e essencial para a qualidade de vida das crianças. 

A atividade lúdica, na criança, é bastante apontada pelos inquiridos e representativa da 

relação da criança com a realidade e reflete bastante elementos como motivação, 

preferência, personalidade emergente, capacidade de sociabilização, entendimento de 

regras, sentimento de pertença. 
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16. Proposta de um projeto “Brincar para incluir” 
 

 

O projeto Brincar /Incluir tem como objetivo recomendar a prática de algumas 

atividades lúdicas que promovem o desenvolvimento das crianças com DID. O projeto seria 

de 1ºano e englobava as práticas de carácter lúdico. 

O projeto está enquadrado no âmbito da Educação especial, de forma a permitir a inclusão 

destas crianças. 

Os pilares deste projeto são os seguintes: 

 

A - Participação – Garantir o envolvimento no decorrer das atividades de todos não 

somente as crianças com DID. 

B – Inclusão – Garantir a inclusão por via das atividades sem deixar ninguém de fora. 

C – Socialização – Permitir que as crianças exprimem as suas opiniões, ideias e sobretudo 

experiências. 

Saúde Física e mental – Garantir que as atividades contribuam para o bem-estar destas 

crianças. 

D – Cooperação – Permitir o espírito de entre ajuda destas crianças no decorrer das 

atividades. 

F – Aprendizagem – Garantir e melhorar o desenvolvimento cognitivo destas crianças 

 

 

Através das atividades pretende-se alcançar estes pilares de forma a contribuir 

para o bem-estar destas crianças. 

A inclusão de crianças com DID é um dos fatores chave deste projeto, possibilitando 

igualdade de oportunidades para todos e bem-estar. As atividades têm como objetivo 

possibilitar troca de ideias e espírito de cooperação entre os mesmos. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

68 
 

Caraterização do Meio onde seria realizado o Projeto de Intervenção: 
Centro Coronel Sousa Tavares 
 

O Centro Infantil Coronel Sousa Tavares corresponde a uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social. É uma Instituição de características centenárias, 

iniciou a sua história a 20 de maio de 1884, com a implementação de uma constituição 

de uma comissão executiva presidida pelo Capitão João de Sousa Tavares, natural de 

Beja que começa por angariar fundos para a construção de uma associação – a 

“Associação Bejense Protetora das Crianças”. Em 1901 por iniciativa governamental é 

cedido um terreno para a construção da Associação. Os primeiros Estatutos datam de 

1902 e a finalidade desta Associação era a implementação de uma creche que fosse ao 

encontro das necessidades da população local. Em 8 de Dezembro de 1913, a Creche 

entra em vigor com 21 crianças. 

Só em 1941 a Associação vem a instalar-se no seu novo e atual edifício, onde recebia e 

alimentava crianças de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os dois e os 

cinco anos, durante o dia, em regime de semi-internato e órfãos ou filhos de pais 

carenciados, em regime de internato. 

Em 1969 novos estatutos foram aprovados passando a associação a designar-se 

por “Associação Bejense Protetora de Crianças Coronel Sousa Tavares”. 

Após o 25 de Abril a direção desta associação foi entregue à guarda do Governo Civil 

sendo substituída, pouco tempo depois, por pessoas da sociedade civil, situação que se 

manteve até hoje. A Associação foi sujeita aos adequados registos na Segurança Social 

passando a designar-se por “Centro Infantil Coronel Sousa Tavares”. 
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Atividades que seriam recomendadas e realizadas nas crianças com 
Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais 
 

O projeto Brincar para incluir vem no âmbito do Mestrado em Educação especial, 

de forma que sejam realizadas atividades do género cognitivas e motoras com o intuito 

de melhorar competências do público-alvo. Estas atividades têm como intuito contribuir 

para a inclusão social, de modo a responder às necessidades dos intervenientes. Todos 

podem participar independentemente da sua etnia, raça etc. 

O projeto teria início em 1 de janeiro de 2023 tendo como fim a 9 de outubro de 

2023. 

O projeto é composto por um plano de atividades de 1 ano e seria realizado no 

Centro Coronel Sousa Tavares em Beja onde seriam observadas a prática de atividades 

de caráter Lúdico e a sua importância para o desenvolvimento de crianças com 

Dificuldades Intelectuais Desenvolvimentais. O objetivo das atividades seria com o 

objetivo de perceber até que ponto as mesmas atividades podem contribuir para o bem-

estar das crianças, levando a desenvolver capacidades que vão contribuir para a sua 

autonomia. As atividades teriam o apoio de um profissional de Educação Especial, 

Assistente social e Educadores/as de infância. 
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Plano de atividades 2023 – De janeiro a outubro de 2023 
 

Projeto “Brincar para incluir” 
 
 
A seguir serão apresentadas em formato de tabelas algumas atividades que seriam 

realizadas com as crianças do Centro coronel Sousa Tavares em Beja. 

Todas as atividades são de caráter lúdico e têm como objetivo contribuir para o bem-estar 

destas crianças. 

Também será apresentado um cronograma das atividades. 
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Atividades 

lúdicas 

Objetivo 

geral 

Objetivo 

específico 

Recursos 

humanos 

Recursos 

financeiros 

Recursos 

Materiais 

Dia Hora 

Jogo 

simbólico 

Melhorar a 

concentração 

e o 

pensamento 

lógico 

Potenciar a 

criatividade 

Assistente 

social 

Educador 

de 

infância 

0 Mesas 

Cadeiras 

1 de 

janeiro 

de 2023 

Das 

10:00 

às 

11:45 

Jogo com 

objetos 

Melhorar a 

percepção de 

movimentos 

Melhorar a 

concentração 

Assistente 

social 

Educador 

de 

infância 

0 Mesas 

Cadeiras 

5 de 

fevereiro 

de 2023 

Das 

10:00 

às 

12:00 

Jogo social Potenciar as 

relações 

interpessoais 

Potenciar a 

socialização 

Assistente 

social 

Educador 

de 

Infância 

0 Mesas, 

cadeiras, 

aparelhagem 

de música 

7 de 

março 

de 2023 

Das 

14:00 

às 

16:00 

 

Novelo de 

lã 

Potenciar as 

emoções 

Potenciar a 

inteligência 

emocional 

Assistente 

social 

Educador 

de 

infância 

0 Novelo de 

lã 

Cadeiras e 

mesas 

5 de 

abril de 

2023 

Das 

10:00 

às 

11:45 

Jogo do 

UNO 

Melhorar a 

concentração 

Melhorar a 

competitividade 

Assistente 

social 

Educador 

de 

Infância 

0 Mesas, 

cadeiras 

7 de 

maio de 

2023 

Das 

10:00 

às 

12:00 

Jogo do 

Cluedo 

Melhorar a 

concentração 

Melhorar a 

competitividade 

Assistente 

social 

Educador 

de 

infância 

0 Mesas, 

cadeiras 

8 de 

junho de 

2023 

Das 

14:00 

às 

16:00 

Jogo da 

atividade 

física 

Melhorar a 

saúde física 

Melhorar o 

bem-estar 

físico, social e 

mental 

Assistente 

social 

0 Mesas, 

cadeiras, 

5 de 

julho de 

2023 

Das 

14:00 

às 

16:00 
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Proposta de cronograma das atividades do Projeto “Brincar para 
incluir” 
 

Jogo simbólico Janeiro de 2023 – Dia 1 /Presencial 

Jogo com objetos Fevereiro de 2023 – Dia 17/Presencial 

Jogo social Março de 2023 – Dia 5/ Presencial 

Novelo de lã Abril de 2023 – Dia 7/Presencial 

Jogo do UNO Maio de 2023 – Dia 5/Presencial 

Jogo do Cluedo Junho de 2023 – Dia 12 Presencial 

Jogo da atividade física Julho de 2023 – Dia 14 /Presencial 

Jogo da personagem Agosto de 2023 – Dia 12/Presencial 

Quadro mágico Setembro de 2023 – Dia 5/Presencial 

Educador 

da 

infância 

Jogo da 

personagem 

Potenciar a 

imaginação 

Melhorar a 

criatividade 

Assistente 

social 

Educador 

de 

infância 

0 Mesas 

Cadeiras, 

materiais 

4 de 

agosto 

de 2023 

Das 

10:00 

às 

16:00 

Quadro 

mágico 

Melhorar a 

concentração 

Melhorar a 

criatividade 

Assistente 

social 

Educador 

de 

infância 

0 Mesas, 

cadeiras 

7 de 

setembro 

de 2023 

Das 

10:00 

às 

16:00 

Ginásio da 

Magia 

Melhorar o 

pensamento 

lógico 

Melhorar a 

criatividade 

Assistente 

social 

Educador 

de 

Infância 

0 Mesas, 

cadeiras 

9 de 

outubro 

de 2023 

Das 

14:00 

às 

16:30 
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Ginásio da Magia Outubro de 2023 – Dia 4 /Presencial  

Local Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 

 

 
 

Considerações gerais sobre o projeto 
 

Relativamente ao projeto, podemos salientar que responde às necessidades das 

crianças com DID, no sentido de permitir uma maior aprendizagem e uma maior 

autonomia através da prática das atividades lúdicas que foram apresentadas. O projeto 

tem como finalidade contribuir para a inclusão social, na medida de possibilitar uma 

maior riqueza e igualdade de oportunidades para todas as crianças com DID. Proporciona 

espírito de equipa, criatividade, concentração e uma maior compreensão do meio ao qual 

interagem estas crianças. Todas as atividades visam trazer algum lazer e divertimento 

necessário para o desenvolvimento pessoal da criança, contribuindo para o seu bem-estar 

social e intelectual. É de referir que o projeto responde aos objetivos propostos.  

A iniciativa visar passar a mensagem que as crianças com DID têm também 

capacidades que lhe permitem aceder à sua aprendizagem e com o auxílio de profissionais 

qualificados é possível alcançar esse resultado. Os profissionais deste projeto são 

importantes no sentido de facilitar e ajudar a romper obstáculos que impossibilitam a 

criança com DID de aprender e de ter acesso à sua aprendizagem. 
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Considerações finais 
 

De acordo com este trabalho, podemos concluir que o brincar e as atividades 

lúdicas são elementos fundamentais e decisivos no desenvolvimento cognitivo da criança 

seja ela uma criança com DID ou não. Estas atividades são também importantes para a 

melhoria da autoestima e da socialização das crianças. As atividades lúdicas, constituem 

igualmente, na nossa opinião, um importante fator para o desenvolvimento pessoal das 

crianças. O profissional de Educação especial deve ser um agente incentivador destas 

práticas em contexto escolar nomeadamente na sala de aula. 

Do nosso ponto de vista a relação entre professor e aluno não deve só ter apenas 

como foco o currículo escolar, mas sim uma relação em que o professor cria um espaço 

de tranquilidade e de lazer com os seus alunos. 

Consideramos que as atividades propostas neste trabalho são adequadas para criar 

esse espaço de lazer e de conforto com a criança e que vá de encontro às necessidades das 

crianças. 

O nosso estudo permite-nos salientar que a importância das atividades lúdicas e 

de consequentemente de estar mais ativo, para além de promover o desenvolvimento 

cognitivo e pessoal das crianças, pode também prevenir problemas de saúde como o 

sedentarismo por exemplo. 

Esperamos que este trabalho vá de encontro aos objetivos pretendidos e que sirva 

de contributo para trabalhos futuros. Pretende-se com este trabalho sensibilizar os 

Educadores /professores de que as atividades lúdicas podem ser um elemento-chave não 

só para o desenvolvimento pessoal da criança com DID, mas também como forma de 

inclusão social contribuindo dessa forma para autonomia e saúde dessa mesma criança. 

Este trabalho permitiu-nos fazer uma análise dos diferentes pontos de vista dos 

professores e educadores de infância, relativamente à importância das atividades lúdicas 

como fator de desenvolvimento das crianças.  Efetivamente as atividades lúdicas são 

essenciais para o desenvolvimento e para o bem-estar da criança e são elemento-chave 

para a inclusão social nomeadamente igualdade de oportunidades. 
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Apêndice 1  
 

 

 

Inquérito por questionário aplicado aos professores/as e 

Educadores/as de infância 
 

O presente inquérito está inserido no 2ºano do Mestrado em Educação Especial - 

especialização no domínio cognitivo e motor. Está direcionado para as questões da 

importância do brincar e das atividades lúdicas para as crianças com DID (Dificuldades 

Intelectuais e desenvolvi mentais). O presente inquérito é destinado aos professores/as e 

Educadores/as de infância. O inquérito é composto por 18 questões. 

 

1. Idade (Assinale com um x) 

 
Inferior     a  30 anos          

 

Entre   30  e   39 anos 

 

Entre    40      e   49 anos              

 

Entre  50  e  59 anos  
 

Mais de 60 anos 

 

2. Género (Assinale com um x) 

 
Feminino 

 

Masculino 
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3 - Habilitações escolares (Assinale com um x) 
 

Licenciatura    

 

Mestrado     

 

Doutoramento  

 

Pós-graduação 

 

Outra:
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4 – Profissão (Assinale com um x) 
 

Educadore/a de   infância 

 

 Professor/a do 1º ciclo  

 

Professor/a do 2º ciclo  

 

Professor/a do 3º ciclo  

 

Professor do secundário 

 

Professor/a universitário/a 

 

 

 

5. – Entidade empregadora: 
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6. - Tempo de serviço (Assinale com um x) 
 

 
Há      menos de 5 anos  

 

 

Há mais de 5 e menos de 15 anos 

 

 

Há mais de 15 anos e menos de 20 anos 

 

 

Há mais de 25 anos 

 

 

 

 

7 - Idade das crianças /alunos com quem trabalha (Assinale com um x) 

 
Com menos de 7 anos 

 

Entre os 6 e os 12 anos 

 

Entre os 13 e os 18 anos 

 

Acima dos 18 anos 
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8.- – Que importância é que atribui às atividades lúdicas para o 

desenvolvimento das crianças? (Assinale com um x) 

 
 

                                            1         2           3         4           5           6 
 

Sem  qualquer importância                                                                             Máxima importância 
 

 

 

 

 

9 - Pode justificar a sua resposta? 
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10. – Considera o brincar um direito importante na vida das crianças? 

(Assinale com um x) 

 
 

 
       Sim            

        

 

      Não 

 
 

 

11 – Quantas horas seriam na sua opinião ideais para as crianças 

brincarem? (Assinale com um x) 
 

Menos de 3 horas diárias 

 

 

Entre       3 e 4 horas diárias  

 

 

Mais de 5 horas diárias  
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12.- Considera as atividades lúdicas como sendo determinantes para a 

inclusão social das crianças com DID (Dificuldades intelectuais 

desenvolvimentais? (Assinale com um x) 
 

 
Sim  

 

Não 

 

 

13.- Se sim explique porquê 
 

 

 

 

 

 

14 - Considera que o Educador/a de infância e o professor/a podem 

promover a inclusão das crianças com DID através da realização de 

atividades lúdicas? (Assinale com um x) 
 

      Sim 

       

      Não 
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15.- Explique porquê: 



 
 

 
 
 
 
 
 

16 - Considera as atividades lúdicas importantes para o bem-estar físico, 

mental e social de crianças com DID (Dificuldade Intelectual Desenvolvi 

mental)? (Assinale com um x) 

 
        Sim             

        

 

        Não 

 
 

17 - Se sim explique porquê: 
 

 

 

 

 

 

 

18 - Que tipo de atividades lúdicas é que desenvolve com as crianças/alunos 

da sua instituição? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Apêndice 2. Respostas mais relevantes expressas pelos professores/as e 

Educadores/as relativamente à importância atribuída às atividades 

lúdicas. 
 
 

Inquirido 1 - “São fundamentais para a sua integração no grupo e para o 

desenvolvimento das suas competências.” 

Inquirido 2 - “Porque é uma outra forma de existir interação e socialização”. 

Inquirido 3 - “As crianças que com DID necessitam de experimentar e socializar 

com o grupo”. 

Inquirido 4 - “É através destas atividades que as crianças têm oportunidade de se 

incluírem e ainda mais as crianças com DID”.  

Inquirido 5- “Porque é uma outra forma de existir interação e socialização” 

Inquirido 6 - “Permitem que estas crianças se relacionem com as outras e desenvolvam 

as suas potencialidades”  

Inquirido 7 - “As crianças com DID necessitam de experimentar e socializar com 

o grupo.  

Inquirido 8 - Porque é através do brincar que a criança inicia uma relação de 

aproximação com outras pessoas”.  

Inquirido 9 - “Esse contato faz com que ela descubra um ambiente diferente daquele em 

que está acostumada, faz com que a mesma aprenda valores no meio social, onde o 

brincar é parte indissolúvel de uma infância sadia.”  

Inquirido 10 - “O lúdico permite que a criança desenvolva seu potencial desde seus 

primeiros anos de existência”. 

Inquirido 11 - “Quando brincamos somos todos iguais, as diferenças diluem-se. O facto 

de ser DID é impercetível”.  

Inquirido 12 - “A brincar as crianças envolvem-se umas com as outras, não 

tendem a valorizar as diferenças, harmonizam-nas. A brincadeira acresce e diversifica 

estímulos e potencia o seu desenvolvimento.” 



 
 

 
 
 
 
 
 

 Inquirido 13 - “São fundamentais para a sua integração no grupo e para o 

desenvolvimento das suas competências”. 

Inquirido 14 - “São fundamentais para a sua integração no grupo e para o 

desenvolvimento das suas competências sociais” 

Inquirido 15 - “Através de atividades lúdicas, desenvolvem-se várias 

competências, já referidas anteriormente e a criança pode estar a aprender, se perceber 

e sem ter o peso do ensino”.  

Inquirido 16 - “Brincar como desenvolvimento global da criança”. 

Inquirido 17 - “A interação entre pares é muito importante. As crianças, em regra, 

são bastante sensíveis de forma positiva para com as outras crianças com dificuldades 

desenvolvimentais”.  

Inquirido 18 - “É uma boa forma de aquisição de conhecimentos” 

Inquirido 19 – “As atividades lúdicas, são uma forma de aproximar as crianças, 

ajuda as na sua integração no grupo, aproximando as das outras crianças, onde são 

adquiridas novas competências e uma maior proximidade promovendo uma melhor 

inclusão”.  

Inquirido 20 - “Proporcionam além do desenvolvimento cognitivo desempenham 

um papel fundamental para a compreensão de forma lúdica dos conteúdos”. 

Inquirido 21 - “Porque a brincar aprendemos e a integração é mais fácil”. 

Inquirido 22 - “As crianças com DID têm de estar integradas em todo o processo 

de ensino/aprendizagem, e as atividades lúdicas fazem parte desse processo”.  

Inquirido 23 - “No geral a criança nas atividades lúdicas esta mais desinibida e 

aprende de forma mais informal”.  

Inquirido 24 - “Aprende fazendo, experimentando, resolvendo conflitos”. 

Inquirido 25 - “Nas atividades do dia a dia, o educador de infância pode e deve 

proporcionar diversas atividades de forma a incluir as crianças com DID”. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


