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RESUMO 
O estudo apresentado relata o desenvolvimento de uma metodologia qualitativa, procurando 

conhecer a importância do lúdico e a sua repercussão no desenvolvimento psicomotor de 

crianças com deficiência mental. A metodologia foi a estudo de caso e o sujeito estudado uma 

criança com Síndrome de Down, com a faixa etária entre seis e oito anos. Realizamos um 

sorteio aleatório simples de duas crianças, sendo que uma foi escolhida para o estudo de caso 

e a outra participou da pesquisa enquanto elemento de interação. Participaram de vinte 

sessões de psicomotricidade e se utilizaram de materiais lúdicos. As sessões foram 

registradas: fotos, filmagens e relatórios e foram realizadas entrevistas com pais e professora. 

Percebemos os avanços apresentados pela criança apontando para a necessidade de maior 

valorização da cultura lúdica.  
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THE SPACE OF LUDIC IN THE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF 

MENTALLY DISABLED CHILDREN 
 
 

ABSTRACT: 
The study presented reports the development of a qualitative methodology, aiming to know 

the importance of the ludic and its repercussion in the psychomotor development of mentally 

disabled children. The methodology was a case study and the subject studied was a Down’s 

Syndrome  child aging from six to eight years old. We carried out a simple aliatory draw of 

two children, being that one of them was chosen to the case study and the other one took part 

in the research as an interaction element. They took part in twenty sessions of psychomotricity 

and had lucid materials. The session were  registered: photos, filmings and reports and they 

had interviews with parents and teacher. We notice the advances presented by children 

pointing to the need of a major valuation of the ludic culture. 
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INTRODUÇÃO 

De maneira geral, a criança traz consigo o impulso da descoberta, da curiosidade e 

do querer aprender as coisas e o mundo. Sendo assim, desde a mais tenra idade, o ser humano 

brinca. As brincadeiras alimentam o espírito imaginativo, exploratório e inventivo do mundo 

do faz-de-conta. Cada brinquedo é um convite a um tipo de interação consigo, com o outro e 

com as demais faces da realidade, razão pela qual, é importante que se compreenda o seu 

significado, haja vista que representam desafio e devem ser compatíveis com o potencial de 

quem irá manuseá-los. 

O brinquedo supõe uma relação de intimidade com a criança, uma vez que através 

deste a mesma pode perceber seu mundo real ou imaginário. Ao brincar, a criança pode ser 

colocada na posição de reprodução do vivido. Assim, é possível que através de uma boneca a 

criança represente personagens que interagem com ela, tentando resolver questões do seu dia-

a-dia, ou simplesmente apresentando-se como possibilidade de trazê-las à tona para serem 

libertas das situações desagradáveis que foram vividas. Do mesmo modo, outros objetos 

quando colocados em ação podem ser trazidos como elementos importantes para a solução de 

situações diárias. 

Segundo Kishimoto (1999), o brinquedo também tem a função de estimular a 

representação através do simbólico e de propor um mundo imaginário à criança, que varia 

conforme a idade em que esta se encontra.  

Winnicott (1975, p. 81) concebe o ato de brincar como uma vastíssima dimensão 

do domínio humano. Por isso mesmo, diz: 

 

O que quer que se diga sobre o brincar de crianças aplica-se também aos adultos; 

apenas a descrição torna-se mais difícil quando o material do paciente aparece 

principalmente em termos de comunicação verbal. Sugiro que devemos encontrar o 

brincar tão em evidência nas análises de adulto quanto o é no caso de nosso trabalho 

com crianças. Manifesta-se, por exemplo, na escolha de palavras, nas inflexões de 

voz e na verdade, no senso de humor. 

 

Vygotsky (2000) apresenta o brinquedo como instrumento para o desenvolvimento 

de interesses diversificados no campo do conhecimento. Considera restrita uma definição de 

brinquedo como algo que somente dá prazer à criança. O brinquedo preenche necessidades da 

criança, entendidas como motivadoras da ação. Ela satisfaz certas necessidades através do 

mesmo e estas apresentam um processo de motivação. Vygotsky exemplifica esta situação 

tomando como referência o que se identifica no início da fase pré-escolar em que o brinquedo 

assume um papel simbólico. No início desta fase, a criança tem desejos que não podem ser 
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imediatamente satisfeitos. O conflito entre satisfação e desejo pode ser superado pelo mundo 

ilusório propiciado pelo brinquedo. 

Uma outra visão do ato de brincar pode ser identificada no pensamento de Wallon 

(1966). Para esse importante autor, a partir deste ato, o homem estrutura o seu pensamento e 

se integra socialmente. O mesmo afirma que a emoção se traduz e se imprime no tônus 

muscular. Sugere, portanto, que ao brincar, ao sentir o prazer que a brincadeira oferece, a 

criança estabelece uma comunicação com os objetos, com os outros, com o meio e, 

principalmente, consigo mesma.  

A respeito do lúdico, Leif e Brunele (1978) comentam que o homem é 

provavelmente o único animal que pode fazer do seu próprio corpo um brinquedo, e esse é o 

nosso mais importante brinquedo e instrumento no jogo de relações estabelecidas por meio do 

lúdico. 

Certamente, os jogos e brincadeiras de que a criança participa não se restringem 

apenas à atividade psicomotora. Resgatar e valorizar o que a mesma possui é uma forma de 

integrá-la no contexto e nas relações. 

Porto (1995) comenta que o lúdico e a educação/terapia devem estar vinculados. 

Brincando por meio do corpo, o indivíduo integra a ação, o intelecto e a sensibilidade, 

conhecendo e descobrindo o mundo que a rodeia, construindo o futuro. 

O brincar pode ser considerado, ainda, como importante instrumento de integração 

social, haja vista que propicia a possibilidade de convivência com os outros e de 

posicionamento frente ao mundo que nos cerca. 

Mesmo diante de tamanha importância, o jogo foi considerado por muitos como 

atividade infantil e inútil, destituído de um fim em si mesmo, perda de tempo. Era destinado 

às crianças que não tinham nada de mais produtivo a fazer. Por outro lado, esperava-se que a 

partir da idade escolar as mesmas estivessem sendo preparadas para vida e o jogo ocupasse 

espaço restrito de tempo. 

Por outro lado, a visão mais atual a respeito dos jogos coloca-os como experiência 

valiosa de aprendizagem que ocorre durante toda a vida do homem, permitindo-lhe 

reconstituir seu passado e seu presente através do livre trânsito entre realidade e fantasia.  

Por ser o ato de brincar essencial ao desenvolvimento global do ser humano, é 

importante que todas as crianças brinquem. Mas, para que o mesmo possa acontecer de forma 

plena e nutritiva as características da criança precisam ser consideradas e atendidas. 

A respeito da relação do lúdico com a criança com deficiência intelectual, Cunha 

(2001) ressalta que este grupo de crianças precisa de obstáculos significativos e adequados 
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que podem ser oferecidos pelos brinquedos. Porém, o aspecto afetivo interfere no processo 

cognitivo e acrescenta que enquanto o autoconceito não estiver positivo, poderá haver 

bloqueio à aprendizagem. Ressalta, ainda, a importância da seleção adequada dos brinquedos, 

respeito à faixa etária em que a criança se encontra, bem como as suas potencialidades e 

necessidades. Isto evitará, segundo a autora, que a proposta neles contida possa humilhar a 

criança solicitando ações que ela não possa realizar. 

Geralmente, a criança brinca por motivação intrínseca. Mas quando se trata de 

uma criança com deficiência intelectual é possível que esta não ocorra espontaneamente. 

Nestes casos é necessário despertá-la, usando sensibilidade para percepção dos seus 

sentimentos e necessidades. Esta ação requer conhecimentos sobre recursos pedagógicos, 

brinquedos, desenvolvimento infantil e criatividade. 

Sendo assim, pautados nos conhecimentos anteriormente citados e visando 

conhecer um pouco mais sobre a importância do lúdico no processo de desenvolvimento das 

crianças com deficiência, nos propomos a realizar este trabalho.  

O estudo apresentado relata o desenvolvimento de uma metodologia qualitativa 

que procurou conhecer a importância do lúdico e a sua repercussão no desenvolvimento 

psicomotor de crianças com deficiência mental tendo com objetivos: caracterizar os aspectos 

psicomotores de uma criança, na faixa etária de 6 a 8 anos da APAE de Juazeiro do Norte-CE; 

observar e acompanhar o desenvolvimento de crianças com deficiência mental, através de 

sessões semanais de psicomotricidade e descrever os reflexos da ação lúdica na condução do 

atendimento à criança com deficiência mental. 

Neste artigo descrevemos como desenvolvemos a referida metodologia na 

intenção de apresentar para os pesquisadores a nossa caminhada e dialogar com estes sobre as 

possibilidades da mesma. 

A metodologia do estudo de caso consiste em se obter grande quantidade de 

informações sobre o objeto escolhido. O sujeito estudado foi uma criança com Síndrome de 

Down. Para tanto, realizamos um sorteio aleatório simples de duas crianças, sendo que uma 

foi escolhida para o estudo de caso e a outra participou da pesquisa enquanto elemento de 

interação, atuando nas atividades propostas, porém não sendo protagonista do estudo. Estas 

crianças participaram de vinte sessões de psicomotricidade, com a duração de quarenta e 

cinco minutos cada uma e se utilizaram de materiais lúdicos adequados à faixa etária em que 

se encontram. As sessões foram registradas através de fotos, filmagens e relatórios. Também 

foram realizadas entrevistas com pais e professora com questões referentes ao ato de brincar e 

sua importância para estas crianças. Os dados foram analisados através da descrição 
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minuciosa de todos os passos das sessões realizadas, nos quais percebemos os avanços 

apresentados pela criança a partir da primeira sessão até a sua atuação na última atividade 

realizada. Também registramos as informações dos seus pais e professora.  

 

A PESQUISA – O LUGAR 

Realizada na APAE-JN, uma organização não- governamental, fundada em 25 de 

abril de 1971, que atende a crianças com deficiência mental, auditiva, visual, física e múltipla. 

O trabalho nesta Associação caracteriza-se pelo atendimento clínico e escolar. O atendimento 

clínico engloba as áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e 

assistência social. Tais atividades são desenvolvidas através do acompanhamento da criança e 

sua família. 

A escolarização ocorre pautada no documento norteador das ações educacionais 

do movimento apaeano “APAE educadora: a escola que buscamos”. Desta forma, através da 

APAE Educadora, o movimento das APAE’s do Brasil adota em suas escolas a oferta de 

educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação profissional. 

O currículo das escolas apaeanas obedece a uma base nacional comum, conforme 

determinam os artigos 26 e 27 da LDB nº 9.394/96, sendo ampliado por uma parte 

diversificada que procura satisfazer as necessidades e especificidades da clientela assistida. 

Graças a esta flexibilidade curricular, o lúdico já tem sido inserido nas atividades desta 

instituição através do trabalho envolvendo artes visuais, dança, música, teatro, esportes e 

informática.  

Tendo em vista que a ação da APAE-JN se desenvolve através da contribuição do 

lúdico, pretendemos de forma mais sistematizada identificar os reflexos de sua ação no 

tratamento de crianças com deficiência mental. acompanhado de entrevistas e visitas 

domiciliares às famílias. 

 

A CONCEPÇÃO METODOLÓGICA E SEUS PASSOS 

Este estudo, ocorrido em 2005, foi realizado através da utilização da abordagem 

qualitativa e tomando por base a metodologia do estudo de caso. A respeito deste tipo de 

pesquisa, Silva & Schapp (1992, p. 45) comentam: 

 

O estudo de caso tem um conceito amplo, mas, de modo geral, é caracterizado pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita a 

investigação ampla e detalhada da realidade focalizada, sendo uma prática 

importante sempre que os limites entre determinados fenômenos e o contexto não 

estiverem muito claros. 
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A população estudada foi a criança associada à APAE-JN com idade 

compreendida entre 6 e 8 anos que se encontravam regularmente matriculadas no Instituto 

Psicopedagógico Eunice Damasceno, escola especial mantida pela instituição. Esta 

identificação foi possível a partir da Ficha de Anamnese.  

No primeiro momento, selecionamos, através de sorteio aleatório simples, duas 

crianças para o estudo de caso, dentre as que se encontravam na faixa etária citada. Estas 

crianças selecionadas participaram de sessões2 de psicomotricidade, com duração de 45 

minutos cada uma. 

Cada sessão obedeceu a um planejamento prévio flexibilizando-se, sempre que foi 

preciso atender alguma necessidade das crianças com relação ao que elas sugerem na 

brincadeira, sem perder de vista o objetivo principal, conforme o tema trabalhado. 

Os materiais utilizados foram de caráter lúdico e apropriados para a fase de 

desenvolvimento em que as crianças se encontravam, ou seja, jogos de encaixe, seqüência 

lógica, modelagem, construções, contos, cantos, fantasias, jogos geométricos, bandinha 

musical, livros de literatura infantil, lápis de cores variadas. Materiais de sucata também 

foram utilizados no processo de construção de jogos, estimulando assim, o processo criativo. 

Além dos brinquedos mencionados acima, Lapierre & Lapierre (apud BUENO, 

1998) sugerem alguns materiais que podem desempenhar significados simbólicos para a 

criança, tais como: colchonetes e colchões, bolas ou balões, tecidos coloridos, lençóis, panos 

diversos, cobertores de lã e similares, cordas, caixas e tubos de papelão, blocos lógicos, 

almofadas, travesseiros, terra, argila, massa de modelagem, bancos e cadeiras, instrumentos 

musicais e água.  

As observações foram registradas em fichas, onde constam os nomes dos 

participantes; local e hora da sessão; tema e material utilizado; o objetivo estabelecido para a 

mesma; o relato do que foi vivenciado, com anotações sobre o que foi atingido na interação da 

criança com o objeto e o adulto; e as necessidades para a próxima sessão. Estas anotações 

deram origem ao relatório final da pesquisa. 

A prática psicomotora constou de 20 sessões que foram assistidas por filmagens e 

fotos para que pudéssemos ter o maior acompanhamento possível das atividades 

desenvolvidas. Além disso, realizamos, entrevista com os pais e visitas domiciliares às 

famílias. 

Os dados foram analisados através da descrição minuciosa de todos os passos das 

sessões realizadas, nos quais percebemos os avanços apresentados pela criança a partir da 
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primeira sessão até a sua atuação na última atividade realizada. Também registramos as 

informações dos pais destas crianças. Para tanto, nos apropriaremos de alguns elementos da 

abordagem etnográfica. 

André (apud MATOS e VIEIRA, 2001, p. 50) adverte que este tipo de abordagem 

surgiu na área educacional na década de 70, sendo relevante uma vez que a preocupação dos 

estudiosos na área é com os processos e não somente com os resultados. 

São características próprias deste estudo, segundo a autora citada: uso da 

observação participante; da entrevista e da análise dos documentos; a interação entre 

pesquisador e objeto pesquisado; a ênfase no processo e não nos resultados finais. 

Desta forma, considerando tais elementos, acreditamos que os mesmos darão 

suporte às análises e conclusões do estudo. O mesmo foi conduzido tendo por base os 

princípios éticos, atendendo à regulamentação do Conselho Nacional de Saúde, através da 

Resolução nº 196/96, sendo respeitada a vontade de livre participação dos responsáveis pela 

criança. A estes, foi solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 

após a leitura e concordância com o mesmo. 

 

AS SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE 

As sessões foram realizadas em uma das salas do setor clínico da APAE de 

Juazeiro do Norte. Esta sala ficou reservada, exclusivamente, neste período, para as atividades 

psicomotoras. Oferecia poucos estímulos, ou seja, os materiais utilizados eram apresentados 

às crianças conforme o tema da sessão. Constava apenas de um armário fechado para que 

guardássemos o material e uma mesa com poucas cadeiras. 

Em relação à freqüência e duração das atividades, o trabalho constou de 20 

sessões, realizadas no período de um mês, acontecendo sempre no início da manhã, com 

duração de 45 minutos, cada uma. 

Procuramos proporcionar momentos de prazer e liberdade para a criança, uma vez 

que o prazer do movimento é um importante elemento para a obtenção de resultados 

satisfatórios. 

As propostas apresentadas para o momento lúdico levaram à conquista dos 

objetivos inicialmente propostos para esta pesquisa, considerando a faixa etária em que as 

crianças se encontram e os pedidos feitos durante a realização das atividades. 



8 

 

 

 

Escolhemos os materiais de acordo com o planejamento feito para cada sessão, 

porém a necessidade expressa pela dupla foi respeitada, por esta razão, o planejamento era 

flexível e voltado para atender às necessidades das crianças. 

Apesar de cada material apresentar a sua função e abordagem, deixamos a criança 

explorá-los de forma livre e espontânea, porém sem nos esquecer de que o nosso corpo é o 

principal objeto de que dispomos, não podendo, portanto, ser deixado de lado. 

Os materiais utilizados foram aqueles que suscitavam o jogo simbólico e os jogos 

de exercício, elementos capazes de dar origem à construção, à criatividade e expressão das 

crianças, uma vez que para Casarin (apud VOIVODIC, 2004, p. 45) “as crianças com 

Síndrome de Down demonstram pouca ligação com o ambiente, passando muito tempo 

brincando sozinhas ou assistindo à televisão”. 

Esta declaração nos instigou ainda mais a mergulhar nesse universo lúdico e por 

esta razão, procuramos fornecer meios para que Rafaela, codinome usado para identificar a 

criança, interagisse com os objetos, percebendo-os e descobrindo-os. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em todo o percurso descrito neste trabalho em busca de um maior conhecimento 

sobre a importância do lúdico para o desenvolvimento psicomotor de crianças com deficiência 

mental, procuramos desvelar junto à criança estudada, facetas de sua experiência vivencial 

com o lúdico. Estas facetas podem não representar a totalidade de significações e resultados 

acerca da importância do brincar, porém podem sinalizar para a possibilidade de utilização do 

lúdico como instrumento facilitador de processos humanos referentes ao desenvolvimento 

infantil. 

Pudemos perceber o intenso fascínio que o brinquedo exerce sobre a criança. 

Observando-a brincar e jogar livremente ou obedecendo a regras, atuando com e sobre os 

objetos que lhes foram oferecidos, distribuindo papéis ou incorporando-os, exercitando a 

curiosidade em busca de novas sensações ou simplesmente se apropriando do seu corpo num 

profundo processo de auto-descoberta. Tudo isto permite a compreensão da importância do 

brincar para o desenvolvimento como um consenso entre teóricos. 

O brinquedo parecia fazer parte da criança. Era como se toda a sua compreensão e 

representação de mundo estivesse ali, resumida a bolas, bonecas, música, ação, corpo em 

movimento. 

A deficiência mental, foco do estudo, passa a ser só mais um elemento dentro do 

contexto, uma vez que, como para qualquer outra criança, a atração pela ação lúdica foi 
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totalmente intensa. O sentido do brincar foi o mesmo, não houve desinteresse ou falta de 

estímulo. Através da ludicidade, a criança estudada pode construir e transformar o seu mundo, 

renegociando e redefinindo ações reais, como no caso da superação do medo de fantoches, a 

partir do momento em que pode tocá-los, conversar com eles, vivenciando a sua fantasia. 

Concluímos que o método empregado possibilitou um maior conhecimento sobre 

o brincar da criança com deficiência mental estudada, bem como a caracterização dos 

aspectos psicomotores do seu desenvolvimento. Também possibilitou uma rica interação entre 

adulto e criança, através do lúdico e a utilização de materiais lúdicos permitiu a estruturação 

de situações de vivência corporal, permitindo a exploração natural de conceitos psicomotores, 

através do próprio corpo e do corpo do outro.  

Em segundo lugar, observamos que o brinquedo é muito importante para a 

criança. Assim sendo, ele exerce uma grande influência sobre ela. Portanto, a apropriação do 

lúdico enquanto instrumento facilitador para o desencadear de alguns processos, tais como o 

desenvolvimento da linguagem, da leitura e escrita, e do desenvolvimento psicomotor entre 

outros se caracteriza em uma medida inteligente, uma vez que a motivação desencadeada pelo 

brinquedo contribuirá significativamente para que estas aprendizagens se concretizem. 

As escolas e instituições poderiam, ainda, proporcionar aos seus profissionais, 

momentos de estudo sobre a importância do brincar para a criança com deficiência mental. 

Estes momentos poderão oferecer uma dimensão prática, em que estes profissionais pudessem 

entrar em contato com a sua própria ludicidade, utilizando o seu corpo para o encontro com a 

criança através do jogo, uma vez que os resultados mais satisfatórios são resultantes do 

brincar com a criança e não apenas das oportunidades oferecidas para que brinquem. 

O estudo visualizou a importância do lúdico para a criança com deficiência 

mental, considerando o caso estudado. Pudemos perceber alguns aspectos do seu 

desenvolvimento psicomotor e deixou-nos claro o quanto este processo pode ser favorecido 

através da utilização de jogos e brincadeiras. Considerando a relevância do tema, sugerimos, 

ainda que novos estudos possam ser realizados com outras crianças para que possamos 

verificar os resultados obtidos. E acerca da metodologia utilizada pela pesquisadora para 

acompanhar os resultados da ação foi considerada de suma importância. Os registros através 

do estudo de caso permitem apresentar aos familiares um estudo sobre sua criança e a Escola 

uma possibilidade de utilizar a nova descoberta para outras crianças. 

O trabalho realizado elaborou um Vídeo registrando todas as sessões que poderá 

ser estudado e discutido com professores e estudantes de licenciatura que estaram em contato 

direto nas suas escolas com crianças especiais. 
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