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RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo apresentar as contribuições do lúdico para o 
desenvolvimento das Competências Socioemocionais na escola, visto relevância da temática. 
Para tal será realizada uma revisão bibliográfica enfatizando as abordagens teóricas de 
pesquisadores na área da educação: Jean Piaget, Lev Semenovich Vygotsky, Kishimoto, sobre as 
contribuições do lúdico para o desenvolvimento da criança, fazendo uma analogia com pesquisas 
referentes à importância do desenvolvimento das Competências Socioemocionais na escola. Em 
suma, serão apresentadas algumas iniciativas realizadas no Brasil com resultados bastante 
positivos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo serão examinadas as contribuições do lúdico como mediador para o 
desenvolvimento das competências Socioemocionais na escola. É de conhecimento geral que 
com o lúdico as crianças têm a oportunidade de aprender brincando, de forma prazerosa e 
significativa, assim este torna-se ferramenta fundamental para o trabalho pedagógico.  

A questão, o trabalho com o lúdico na escola, tem preocupado os especialistas há algum 
tempo, pois observa-se que as brincadeiras, os jogos, a música e o faz-de-conta próprios da 
infância, estão perdendo espaço no ambiente escolar.  Muitas vezes é visto como mero 
passatempo, desprovido de significados, ou como mérito para os bons alunos.  

De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é que existem 
vários métodos e materiais que visam auxiliar o trabalho pedagógico, contudo o lúdico constitui 
maior relevância, pois além de despertar o interesse, o prazer e a curiosidade da criança, 
proporciona o desenvolvimento das competências socioemocionais que são imprescindíveis para 
a consolidação da aprendizagem. 

Seguindo Jean William Fritz Piaget, psicólogo e epistemólogo suíço, apontado como um 
dos mais ilustres filósofos do século XX e Lev Semenovich Vygotsky, psicólogo soviético, 
precursor da psicologia histórico-cultural, estudiosos argumentam que as atividades lúdicas 
proporcionam o alívio dos problemas emocionais e do temperamento agressivo, estimulando o 
desenvolvimento da segurança e da autoestima. 

Dado tal evidência para a importância do lúdico ao desenvolvimento integral da criança, a 
análise dos fatores que impactam sua contribuição para o desenvolvimento das Competências 
Socioemocionais na escola parece justificada. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. O lúdico ao longo da história 

 

Desde os primórdios, há registros que o homem brinca e utiliza a brincadeira não somente 
para recreação, mas também para interagir com o mundo. 
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De acordo com o dicionário Ferreira (2003), brincar é "divertir-se, recrear-se, entreter-se, 
distrair-se, folgar", também pode ser "entreter-se com jogos infantis", desta forma, pode-se 
afirmar que brincar faz parte da cultura da infância. 

Segundo Luckesi (2004), o conceito de brincar que perpassa nosso cotidiano é bastante 
moralista. Aqui e acolá dizemos ou ouvimos dizer: “Agora, acabou a brincadeira; vamos 
trabalhar”; “Aqui não é lugar de brincadeira”; “Isso não é uma brincadeira”; “Vocês estão 
brincando, mas é preciso levar isso a sério”. Essas e outras expressões não fazem jus ao conceito 
de brincar. Ao contrário, desqualificam-no.   

 

Jean Piaget (1896-1980) dedicou grande parcela dos seus escritos à importância do brincar 
para desenvolvimento infantil, descrevendo diferentes etapas do brincar na infância. Assim, 
difere três tipos de estruturas que caracterizam o brincar: jogos de exercício, jogos símbolos e 
jogos de regras. 

 

Jogos de exercício: É a primeira fase do brincar, tem como característica principal o 
exercício, os movimentos, a criança tem a oportunidade de descobrir o mundo por meio dos 
sentidos, ocorre até por volta dos anos de idade. As crianças brincam livremente com bolas, 
brinquedos e objetos sonoros.  

 

Jogos simbólicos: É a fase onde se dá o aparecimento da linguagem e ocorre por volta dos 
sete anos de idade. Tem como característica principal a simbolização da realidade, ou seja, a 
criança reproduz as atividades do mundo adulto, brincam de faz de conta, imitam, representam. 
Desta forma, experimentam o mundo a sua volta, facilitando a compreensão do mesmo. 

 

Jogos de regras: Ocorre aproximadamente a partir do sete anos de idade, fase em que há 
maior compreensão das regras. Os jogos com regras definidas ou elaboradas pelas próprias 
crianças ganham lugar de destaque, e contribuem para o início destas na vida em sociedade, além 
dos estímulos à cooperação e senso competitivo. 

 

2.2. A importância da ludicidade 

 

A brincadeira é um importante meio para a criança se comunicar com o mundo, pois é 
através da ludicidade que têm a oportunidade de expressar sentimentos e pensamentos, além de 
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desenvolver habilidades essenciais para o seu crescimento psicológico, físico, social, afetivo, 
emocional e cognitivo. 

Vejamos o documento Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, sobre a 
importância do brincar. 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se 
comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel 
na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as 
crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a 
atenção, a imitação, a memória, a imaginação. (BRASIL, 1998, p. 22). 

 

Nesse contexto, é válido ressaltar que o brincar favorece o desenvolvimento de capacidades 
de socialização, nas quais destacam-se as atividades de interação e  representação de papéis 
sociais, o que muitos autores atribuem a afirmação de que a criança “aprende brincando”. 

 Mergulhada no universo da fantasia e da imaginação, a criança adquire competências que 
vão auxiliando-a compreender o mundo e as relações entre os indivíduos, além de entender suas 
próprias particularidades, visto que o brincar, favorece tais conhecimentos. 

 

No faz-de-conta, as crianças aprendem a agir em função da imagem de uma 
pessoa, de uma personagem, de um objeto e de situações que não estão 
imediatamente presentes e perceptíveis para elas no momento e que evocam 
emoções, sentimentos e significados vivenciados em outras circunstâncias. 
Brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se capazes não 
só de imitar a vida como também de transformá-la. Os heróis, por exemplo, 
lutam contra seus inimigos, mas também podem ter filhos, cozinhar e ir ao 
circo. (BRASIL, 1998, p. 22). 

 

No contexto das brincadeiras de faz-de-conta as crianças imitam livremente, instigam a 
imaginação e a criatividade, representam o mundo e se comunicam de forma particular, se 
apropriam dos seus conhecimentos e vivências, sem regras e preocupações. O faz-de-conta é 
considerado por muitos autores como a representação da realidade, segundo o ponto de vista da 
criança, é também meio de expor suas fantasias e desejos, sem a intervenção do adulto. 

Como mencionado anteriormente sobre a estimulação cognitiva, que a prática da 
brincadeira desenvolve no indivíduo, pois atenção, memória e concentração são constantemente 
ativadas, enquanto a criança brinca. 
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Quando utilizam a linguagem do faz-de-conta, as crianças enriquecem sua 
identidade, porque podem experimentar outras formas de ser e pensar, am-
pliando suas concepções sobre as coisas e pessoas ao desempenhar vários 
papéis sociais ou personagens. Na brincadeira, vivenciam concretamente a 
elaboração e negociação de regras de convivência, assim como a elaboração de 
um sistema de representação dos diversos sentimentos, das emoções e das 
construções humanas. Isso ocorre porque a motivação da brincadeira é sempre 
individual e depende dos recursos emocionais de cada criança que são 
compartilhados em situações de interação social. Por meio da repetição de 
determinadas ações imaginadas que se baseiam nas polaridades 
presença/ausência, bom/mau, prazer/desprazer, passividade/atividade, 
dentro/fora, grande/pequeno, feio/bonito etc., as crianças também podem 
internalizar e elaborar suas emoções e sentimentos, desenvolvendo um sentido 
próprio de moral e de justiça. (BRASIL, 1998, p. 23).  

 

Partindo desse conceito, é válido destacar que a ludicidade deveria ganhar papel de 
destaque na educação, visto a grande contribuição da mesma para o desenvolvimento integral da 
criança, em especial, durante o período de alfabetização.  

Com o intuito de discorrer sobre a importância dos jogos e brincadeiras, pode-se citar a 
contribuição de diversas abordagens teóricas de pesquisadores na área de educação, como no 
caso de Piaget, Vygotsky, Montessori, Bruner, Freinèt, Wallon, entre outros. Porém, observa-se 
que os psicólogos Jean Piaget (Epistemologia Genética - 1975) e Lev Semionovitch Vygotski 
(Perspectiva sócio-histórica-cultural - 1998), apresentam destaque no que se refere à educação.  

Para Vygotsky (1989, p. 109)  

[...] é enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança. É no 
brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual 
externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não por incentivos fornecidos por 
objetos externos. 

Nesse contexto, observa-se a estreita relação entre o brincar e o desenvolvimento cognitivo, 
assim, denota que no período de alfabetização a prática da ludicidade apresenta contribuição 
relevante para o processo de estimulação cognitiva, podendo diminuir o número de crianças que 
apresentam dificuldades de aprendizagem nessa fase, uma vez que atualmente tais índices são 
bastante crescentes. 

De acordo com Tizuko Morchida Kishimoto (FE-USP) para a criança, o brincar é a 
atividade principal do dia-a-dia. É importante porque dá a ela o poder de tomar decisões, 
expressar sentimentos e valores, conhecer a si, aos outros e o mundo, de repetir ações prazerosas, 
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de partilhar, expressar sua individualidade e identidade por meio de diferentes linguagens, de 
usar o corpo, os sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e criar. Ao brincar, a criança 
experimenta o poder de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, para 
compreendê-lo e expressá-lo por meio de variadas linguagens. Mas é no plano da imaginação que 
o brincar se destaca pela mobilização dos significados. Enfim, sua importância se relaciona com 
a cultura da infância, que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se expressar, 
aprender e se desenvolver. 

 

2.3. O lúdico aliado à aprendizagem 

 

Considerando a contribuição dos jogos para o desenvolvimento da criança e a constatação 
de que a escola é um espaço privilegiado de aprendizagem, socialização e interação da criança 
com o mundo, torna-se imprescindível que os jogos tenham papel de destaque no ambiente 
escolar. 

Por outro lado, o que observa-se atualmente é que os jogos, as brincadeiras, a música e o 
faz-de-conta próprios da infância, estão perdendo espaço na escola.  Muitas vezes é visto como 
mero passatempo, desprovido de significados, ou como mérito para os bons alunos. De acordo 
com Friedmann (1996):  

 

Na escola “não dá tempo para brincar”, justificam os educadores, Por quê? Há 
evidentemente um programa de ensino a ser cumprido e objetivos a serem 
atingidos, para cada faixa etária. Com isso, o jogo fica relegado ao pátio ou 
destinado a “preencher” intervalos de tempo entre aulas. Entretanto, o jogo 
pode e deve fazer parte das atividades curriculares, sobretudo nos níveis pré-
escolar e de 1º grau, e ter um tempo preestabelecido durante o planejamento, 
na sala de aula. (FRIEDMANN, 1996, p.15) 

 

Um dos fatores que infelizmente contribui para essa constatação é a desvalorização dos 
jogos, e a supervalorização de conteúdos programáticos e disciplinas técnicas, que não abrem 
espaço para inclusão da prática de jogos e brincadeiras no currículo escolar. É válido citar que o 
desconhecimento por parte dos profissionais em relação ao desenvolvimento da criança, também 
tem parcela de contribuição nessa problemática. 
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A possibilidade de trazer o jogo para dentro da escola é uma possibilidade de 
pensar a educação numa perspectiva criadora, autônoma, consciente. Através 
do jogo, não somente abre-se uma porta para o mundo social e para a cultura 
infantil como se encontra uma rica possibilidade de incentivar o seu 
desenvolvimento. (FRIEDMANN, 1996, p.56). 

 

Especialmente nas séries iniciais do ensino fundamental, os jogos têm o papel de 
proporcionar uma aprendizagem mais prazerosa e significativa, pois é por meio da brincadeira 
que a representa os papéis sociais, amplia seu conhecimento de mundo e consequentemente a 
aprendizagem acontece.  Assim, os profissionais da educação devem resgatar os jogos por meio 
da prática do brincar na escola, visando o desenvolvimento integral da criança. 

 

“A educação lúdica, além de contribuir e influenciar na formação da criança e 
do adolescente, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento 
permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma prática democrática 
enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. Sua prática exige a 
participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e 
tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação do meio”. 
(ALMEIDA, 2003, p. 57). 

 

2.4. Competências Socioemocionais e a educação 

 

Atualmente, há uma grande preocupação acerca das Competências Socioemocionais, 
principalmente após a apresentação do Paradigma do Desenvolvimento Humano, 
sugerido pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e a 
divulgação do Relatório Jacques Delors, elaborado pela Unesco, que visam uma 
educação voltada à humanização. 

As Competências Socioemocionais podem ser definidas como um conjunto de habilidades 
que o indivíduo desenvolve que contribuem em todas as esferas da sua vida em sociedade. 
Contudo, não existem muitas pesquisas, devido à escassa referência bibliográfica que dificulta o 
acesso às informações necessárias para estudos, e ao desconhecimento da relevância do assunto 
para a formação plena dos indivíduos. 

O desenvolvimento das Competências Socioemocionais se constituem de suma importância 
para a educação, uma vez que contribui para a efetivação de uma gama de habilidades que 
ajudarão o aluno ter uma escolarização mais saudável e prazerosa. Tão importante quanto o 
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desenvolvimento cognitivo, as Competências Socioemocionais, precisariam fazer parte da grade 
curricular das escolas e dos cursos de formação de professores, em especial dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

É válido ressaltar que há pesquisas que indicam que alunos que tiveram as Competências 
Socioemocionais desenvolvidas, possuem maior habilidade em resolver questões ligadas à 
formação acadêmica com maior segurança sucesso. 

 Apesar dos envolvidos no processo educativo entenderem a importância da contribuição 
das Competências Socioemocionais para a formação do aluno, observa-se que não há muitos 
esforços em prol de sua promoção.  

 A sociedade atual globalizada e tecnológica vem se transformando e crescendo de forma 
bastante acelerada, e a educação por sua vez precisa acompanhar todas essas mudanças. A escola 
não pode ficar restrita a métodos e didáticas antigas, uma vez que os alunos são agentes desse 
processo de transformação, não mais meros receptores de informações. 

 No meio de tanto desenvolvimento tecnológico, onde as pessoas supervalorizam os 
aparelhos eletrônicos, há grande preocupação com a educação voltada à humanização, aos 
valores essenciais à vida das pessoas, que infelizmente andam um pouco esquecidos. 

 Em consonância com a educação humanizadora, as Competências Socioemocionais vêm 
contribuir para maior estreitamento das relações entre os pares e enfrentamento das questões da 
vida em sociedade. 

No Brasil foram dados os primeiros passos sobre o trabalho com as Competências 
Socioemocionais, trata-se da parceria firmada entre o Instituto Ayrton Senna, a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Secretaria Estadual de Educação do 
Rio de Janeiro, com o intuito de criar política pública validada no país. Baseados na proposta de 
avaliação de Competências Socioemocionais - Social and Emotional Non-cognitive Nationwide 
Assessment (SENNA).  

Para maior compreensão da temática, SANTOS, D. PRIMI, R (2014), ressalta que: 

 

Nas últimas décadas, manifestou-se entre os psicólogos um consenso de que a 
maneira mais eficaz de analisar a personalidade humana consiste em observá-la 
em cinco dimensões, conhecidas como os Cinco Grandes Fatores: Abertura a 
Novas Experiências, Extroversão, Amabilidade, Conscienciosidade e 
Estabilidade Emocional. Os Big Five são construtos latentes obtidos por análise 
fatorial realizada sobre respostas de amplos questionários com perguntas 
diversificadas sobre comportamentos representativos de todas as características de 
personalidade que um indivíduo poderia ter. Quando aplicados a pessoas de 
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diferentes culturas e em diferentes momentos do tempo, esses questionários 
demonstraram ter a mesma estrutura fatorial latente, dando origem à hipótese de 
que os traços de personalidade dos seres humanos se agrupariam efetivamente em 
torno de cinco grandes domínios. 

 

Baseados no modelo Big Five, os autores (SANTOS; PRIMI, 2014) discorrem sobre os 
Cinco Grandes Fatores, de maneira clara e objetiva, ressaltando as características de cada um e 
sua influência na vida das pessoas. São eles: 

 

Abertura a Novas Experiências é definida como a tendência a ser aberto a novas 
experiências estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo aberto a novas 
experiências caracteriza-se como imaginativo, artístico, excitável, curioso, não 
convencional e com amplos interesses. (SANTOS; PRIMI, 2014). 

 

O primeiro Grande Fator refere-se à Abertura a Novas Experiências, que constitui uma das 
habilidades essenciais para a convivência numa sociedade cada vez mais exigente e globalizada. 
É válido mencionar que tal atributo está intimamente ligado à criatividade e a inteligência, assim 
cumpre afirmar que pessoas que possuem maior Abertura apresentam melhor rendimento escolar, 
comparado aos demais. 

 

Conscienciosidade é definida como a tendência a ser organizado, esforçado e 
responsável. O indivíduo consciencioso é caracterizado como eficiente, 
organizado, autônomo, disciplinado, não impulsivo e orientado para seus 
objetivos (batalhador). (SANTOS; PRIMI, 2014). 

 

Assim como a Abertura, a Conscienciosidade é uma das responsáveis pelo alcance do 
melhor rendimento escolar apresentado pelas pessoas que tem tal atributo desenvolvido. Vários 
estudos apontam que a Conscienciosidade apresenta maior impacto nos resultados escolares 
positivos do que a própria Inteligência, medida em testes padronizados. São pessoas altamente 
disciplinadas e comprometidas com as questões escolares. 

 

A Extroversão é definida como a orientação de interesses e energia em direção 
ao mundo externo e pessoas e coisas (ao invés do mundo interno da experiência 



Psicologia.pt 
ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 17.12.2016 

 

Marcilei Batista Reganham, Cláudia Regina Parra 10 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

subjetiva). O indivíduo extrovertido é caracterizado como amigável, sociável, 
autoconfiante, energético, aventureiro e entusiasmado. (SANTOS; PRIMI, 2014). 

 

A extroversão é uma das grandes responsáveis pelo sucesso e permanência do aluno na 
escola, diminuindo níveis de evasão escolar. Os extrovertidos gostam de ser o centro das 
atenções, tem um grande número de amigos, participam de muitas atividades, haja vista maior 
interação com o próximo; gostam de novidades, pensam em voz alta, expressam suas ideias, são 
bastante independentes. 

 

A Amabilidade é definida como a tendência a agir de modo cooperativo e não 
egoísta. O indivíduo amável ou cooperativo se caracteriza como tolerante, 
altruísta, modesto, simpático, não teimoso e objetivo (direto quando se dirige a 
alguém). (SANTOS; PRIMI, 2014). 

 

O respectivo atributo está intrinsecamente relacionado à Habilidade Social de Civilidade, é 
sinônimo de gentileza, elegância, cortesia e benevolência. Contribui de forma efetiva para a 
escolarização, principalmente por propiciar ótimos resultados nas atividades grupais, visto maior 
afabilidade com o próximo. É também considerada uma virtude que estimula o cérebro a liberar 
endorfinas, neurotransmissor conhecido como hormônio do bem estar, auxilia na prevenção da 
depressão e outras enfermidades. 

 

A Estabilidade Emocional (ou neuroticismo) é definida como a previsibilidade e 
consistência de reações emocionais, sem mudanças bruscas de humor. O 
indivíduo emocionalmente instável é caracterizado como preocupado, irritadiço, 
introspectivo, impulsivo, não autoconfiante, podendo manifestar depressão e 
desordens de ansiedade. (SANTOS; PRIMI, 2014). 

 

O último grande Fator, a Estabilidade Emocional presume um equilíbrio, uma harmonia dos 
anseios e sentimentos, que sem dúvida tem interferência significativa na escolarização. Observa-
se que indivíduos estáveis tem melhor rendimento escolar, apresenta melhor raciocínio e boa 
convivência. Em contrapartida alunos instáveis apresentam maior dificuldades de aprendizagem, 
além de serem mais ansiosos e temperamentais. 
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Não é difícil chegar a essa conclusão: quem é mais estável tende a estudar mais, e 
por mais anos. Mas essa afirmação vai além do senso comum. Diversos estudos 
americanos já provaram que alunos emocionalmente estáveis - sobretudo, com 
capacidade de autocontrole - vão mais longe. Um deles ficou conhecido como 
Marshmallow Study e foi realizado ainda nos anos 1960 pela Universidade de 
Stanford. As crianças ganhavam um marshmallow; se conseguissem esperar um 
pouco, ganhariam um segundo, se o comessem antes, ficariam apenas com aquele. 
Essas mesmas crianças foram acompanhadas nos anos seguintes e, surpresa: as 
que esperaram pelo segundo marshmallow se saíram melhor nos estudos. 
(COSTA, 2014). 

 

Nesse contexto, é válido afirmar que a Instabilidade Emocional é claramente observada em 
crianças, como é o caso do choro, das birras, em alguns casos episódios de agressividade 
principalmente perante uma frustração. Contudo, a estabilidade emocional tem uma grande 
parcela de contribuição para o êxito na trajetória escolar do aluno.  

Nessa perspectiva, merece destaque a realização do Fórum Internacional de Políticas 
Públicas: Educar para as competências do século XXI, promovido por: Ministério da Educação, 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Instituto Ayrton Senna. As discussões 
tiveram como ponto central quatro propósitos: compreender quais competências são importantes; 
compreender os mecanismos de formação de competências e desenvolver melhores práticas para 
promovê-las; medir Competências Socioemocionais e melhorar políticas públicas e contextos de 
aprendizagem; e desenvolver estratégias para garantir uma abordagem plena e coerente para o 
desenvolvimento de competências. 

É digno de ênfase o acordo firmado entre o MEC, a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Instituto Ayrton Senna com o objetivo de incentivar 
pesquisas sobre o desenvolvimento e papel de habilidades socioemocionais no ensino. Pretende-
se a criação de um programa de formação de pesquisadores e professores no campo das 
competências não cognitivas.  

Pode-se citar como exemplo o Colégio Estadual Chico Anysio, no município do Rio de 
Janeiro, onde está sendo realizada uma proposição na grade curricular elaborada pelo Instituto 
Ayrton Senna voltada aos alunos do ensino médio. A respectiva unidade escolar tem mostrado 
excelentes resultados superiores, comparado a outras escolas do mesmo seguimento. 

O Instituto Ayrton Senna também firmou parceria com o portal Porvir, do Instituto 
Inspirare, por meio da qual foi criação um portal interativo que divulga propostas para o 
desenvolvimento de Competências Socioemocionais.  
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2.5. O lúdico e as competências socioemocionais 

 

É consenso que o lúdico contribui de maneira ímpar para o trabalho pedagógico, o que 
cumpre discutir são os inúmeros subsídios em prol do desenvolvimento das Competências 
Socioemocionais na escola.  

Acredita-se que existem muitas razões para o trabalho com a ludicidade. Primeiro os alunos 
tem a oportunidade de aprender brincando, além de possibilitar a oportunidade de desenvolver 
reação positiva face à adversidade, capacidade de liderar, de trabalhar em equipe, dentre outros 
benefícios. Segundo é uma circunstância conveniente para lidar com situações da realidade e da 
convivência com o próximo. 

 

Para melhor exemplificar a contribuição do lúdico para o desenvolvimento das 
Competências Socioemocionais, serão apresentadas algumas sugestões de atividades baseadas 
nos Cinco Grandes Fatores, citados anteriormente, com o intuito de favorecer tal trabalho 
visando maior suporte aos profissionais da educação. É válido ressaltar que as respectivas 
atividades foram adaptadas dos livros: Atividades para o desenvolvimento da inteligência 
emocional nas crianças (ALZINA; ESCODA; BONILLA; CASSÀ; GUIU; SOLER; 2009) e 
Valores para a Convivência (PONS; GONZALES; 2014). 

 

1º FATOR Abertura a Novas Experiências 
ATIVIDADE Criar e Sentir 
OBJETIVO Desenvolver a criatividade 
MATERIAL Materiais de reciclagem e objetos da natureza. 
DESCRIÇÃO: Utilize materiais de reciclagem e objetos da natureza (frutas, legumes, verduras, pedaços de pau, 
folhas, etc.) que fazem parte da vivência da criança, para confeccionar brinquedos e instrumentos musicais, 
estimulando a criatividade e a imaginação. O professor pode estimular a reflexão dos alunos com base nas seguintes 
questões: O que eu gostaria de criar? De que necessito para realizar meu brinquedo/instrumento musical? Que 
emoções sinto diante dele?. É importante que as crianças tenham a oportunidade de trabalharem em grupo, 
compartilhando materiais e habilidades. Após o término da confecção o professor questionará: Como você se sentiu 
com a criação? Você percebeu alguma limitação em si? Foi capaz de confeccionar seu brinquedo? Como conseguiu 
realizá-lo? Você teve alguma dificuldade? Como a superou? Foi difícil trabalhar em grupo? Como você se sentiu 
com essa experiência? Acredita que tem capacidade para trabalhar em grupo?. No final é de suma importância 
compartilhar as reflexões e parabenizá-los pelas criações, fazendo com que sintam emoções positivas. As crianças 
podem brincar livremente de faz-de-conta com suas criações e as dos colegas. 

 

Um dos objetivos dessa atividade além de estimular a criatividade e a imaginação, é 
valorizar suas criações, respeitar as opiniões dos colegas, estimular a autoestima, a 
autoconfiança, promover o trabalho em grupo, dentre outros. É válido mencionar que o trabalho 
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com materiais de reciclagem e objetos da natureza, pretende fazer com que as crianças entrem em 
contato com estes materiais e reconheçam sua importância, uma vez que estão submersos em um 
mundo tecnológico, com uma infinidade de brinquedos eletrônicos. 

 

2º FATOR Conscienciosidade 
ATIVIDADE Preste Atenção! 
OBJETIVO Reconhecer e identificar as emoções das outras pessoas 
MATERIAL Utilize materiais diversos para desenhar as expressões do rosto 
DESCRIÇÃO: Propor para um grupo de crianças a brincadeira de esconde-esconde; conversar com uma das crianças 
para que represente que está triste e não deseja participar da brincadeira. Durante a brincadeira oriente o grupo para 
reflita sobre as seguintes questões: Como você acha que se sentem as crianças que brincam juntas? Como se sente o 
menino que não brinca com os demais? Por quê? O que você faria para ajudar o menino que está triste e sozinho para 
que ele se sentisse melhor? Na sequência, por meio do desenho as crianças representarão as expressões faciais do 
menino triste e a expressão de alguma criança que está brincando de esconde-esconde. Finalizando a atividade o 
professor pode solicitar as crianças: Aproximar-se do menino triste e perguntar-lhe se ele também quer brincar; 
sentar-se ao lado do menino que está sozinho e conversar com ele; ir com os amigos até o menino e, juntos, 
convidarem-no a brincar também; perguntar-lhe por que está triste e se pode ajuda-lo em alguma coisa. 

 

Outras brincadeiras que fazem parte do repertório lúdico das crianças poderão ser 
escolhidas, desde que sejam realizadas em grupo. O professor conduz a representação da situação 
exposta e instiga o grupo para que reflitam sobre as possíveis soluções para ajudar o menino 
triste a se sentir melhor. 

 

3º FATOR Extroversão 
ATIVIDADE Eu me mimo, me sinto, me amo... 
OBJETIVO Experimentar uma imagem positiva de si mesmo 
MATERIAL Espelho e música relaxante 
DESCRIÇÃO: As crianças serão convidadas a sentar-se comodamente em frente ao espelho, ao som de uma música 
relaxante, observarão cada detalhe de seu corpo, respirando fundo de maneira pausada. O professor estimula as 
crianças a falarem para o espelho coisas agradáveis: Gosto de como você é. Mimo, sinto e amo os pés (as pernas, a 
barriga, o peito, o pescoço, o rosto, a cabeça). Faça perguntas às crianças estimulando a reflexão sobre a brincadeira: 
Como você se sentiu com essa experiência? Relaxado, tranquilo, calmo, nervoso, etc...? Por quê? Foi difícil dizer 
coisas agradáveis? Por quê? Você repetiria essa experiência? Por quê?. Ao final, o professor organiza as crianças 
num círculo, promovendo uma troca de experiências e informações entre elas, para que todas tenham a oportunidade 
de expor os sentimentos experimentados durante a brincadeira.  

 

Os benefícios advindos dessa brincadeira são inúmeros e podem trazer ótimos resultados 
em longo prazo no desenvolvimento das crianças, principalmente para as que apresentam 
problemas de baixa autoestima e autoconfiança. Nessa perspectiva, é de suma importância 
proporcionar maior tempo de diversão às crianças para que se tornem adultos mais felizes e 
saudáveis. 

 



Psicologia.pt 
ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 17.12.2016 

 

Marcilei Batista Reganham, Cláudia Regina Parra 14 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

4º FATOR Amabilidade 
ATIVIDADE Jogos de Cooperação 
OBJETIVO Favorecer, propor e ressaltar o valor dos jogos cooperativos 
MATERIAL Corda, lenço e giz 
DESCRIÇÃO: Inicialmente o professor explicará as crianças o que são os jogos cooperativos, os quais tem o intuito 
de promover a união entre as pessoas, reforçando a confiança em si mesmo e nos outros, ressaltando que o mais 
importante é a competição e não a vitória. As crianças brincarão de Cabo de Guerra, sendo dividas em duas equipes 
que disputarão uma corda. O professor marcará o meio da corda com um lenço e riscará o chão para que as equipes 
não ultrapassem o limite permitido. Após o sinal as equipes puxarão a corda para seu lado, fazendo ponto a equipe 
que trazer a corda para a área reservada ao seu grupo, sendo que vence o jogo a equipe que obter três pontos. Ao 
final da brincadeira, o professor destacará os aspectos positivos dos jogos cooperativos (estímulo, respeito às regras, 
aceitação da derrota, superação do desânimo, influência da sorte...) e amenizar o sentimento de rivalidade entre as 
equipes. 

 

Outro exemplo de jogo cooperativo muito aceito pelas crianças e bastante difundido no 
Brasil é o Futebol, que em sua essência ressalta a importância da participação de todos os 
jogadores (zagueiro, goleiro, lateral, atacante) para o alcance de um objetivo comum, o gol. 
Existem inúmeros exemplos de jogos, o professor juntamente com as crianças poderá escolher e 
variar conforme a preferência do grupo, lembrando sempre que o objetivo principal não é ganhar 
e sim se divertir e descontrair.  

 

5º FATOR Estabilidade Emocional 
ATIVIDADE O Semáforo  
OBJETIVO Adquirir uma estratégia para adequar as emoções negativas 
MATERIAL Cartolina, lápis e tinta guache nas cores verde, amarelo e vermelho. 
DESCRIÇÃO: As crianças desenham o seu próprio semáforo utilizando cartolina ou outro papel disponível, colorir 
com as cores verde, amarelo e vermelho. O professor orientará as crianças para que cada vez que se depararem com 
uma situação que lhes despertem um sentimento negativo ou positivo, deverão olhar para o semáforo e identificar as 
fases que ele representa. Por exemplo: luz vermelha – pare (não grite, não insulte, nem agrida); luz amarela - atenção 
(respire fundo até que possa pensar com clareza); luz verde – siga (diga qual é o problema, como se sente para tentar 
encontrar uma solução). Por meio da brincadeira de faz-de-conta as crianças representarão situações de conflito do 
cotidiano, utilizando o semáforo para resolvê-las. 

 

A Estabilidade Emocional é de extrema relevância para a saúde psíquica das pessoas, 
principalmente nas crianças, onde a instabilidade se mostra na forma de birra frequente, choro, 
estresse e dificuldade de se reestabelecer perante uma frustração. Na escola crianças que tem 
estabilidade emocional apresenta atenção e concentração nas aulas, tranquilidade perante 
situações de conflito e amabilidade com colegas e professores.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que o presente estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores referentes à 
necessidade de se ampliar o conhecimento sobre a contribuição do lúdico como mediador para o 
desenvolvimento das Competências Socioemocionais na escola, uma vez que vem diminuindo 
sua prática na infância. 

Pretende-se com esse estudo promover uma ampla reflexão sobre o tema, para que a 
sociedade visualize a importância do lúdico e das competências Socioemocionais e desta forma 
ganhem papel de destaque na educação contribuindo para desenvolvimento integral das crianças, 
principalmente nas áreas: emocional e psíquica.  

Para tal, foi realizada uma revisão bibliográfica enfatizando as abordagens teóricas de 
pesquisadores na área da educação, que discorrem sobre as contribuições do lúdico para o 
desenvolvimento da criança. Posteriormente pretendeu-se conceituar as Competências 
Socioemocionais, mostrando pesquisas referentes à importância do desenvolvimento das 
Competências Socioemocionais na escola, apresentando algumas iniciativas realizadas no Brasil 
com resultados bastante positivos. 

O respectivo estudo visando auxiliar o trabalho com o lúdico aliado ao desenvolvimento 
das Competências Socioemocionais, apresentou algumas sugestões de atividades lúdicas 
baseadas nos Cinco Grandes Fatores, além de favorecer o trabalho buscou maior suporte aos 
profissionais da educação.  

Em síntese, visto relevância da temática e a escassez de acervos disponíveis sobre o 
assunto, é imprescindível a realização de pesquisas que norteiem e subsidiem o trabalho sobre a 
mediação do lúdico para o desenvolvimento das Competências Socioemocionais na escola. 
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