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Este trabalho apresenta uma experiência vivida no sétimo e oitavo períodos do curso de 

Pedagogia no estágio curricular obrigatório, no Centro de Educação Infantil Maria Genoveva 

(CEI), no agrupamento de 4 anos da Educação Infantil. A Educação Infantil desempenha um 

importante papel social no desenvolvimento, devendo ser um espaço de socialização e 

convivência, que possa assegurar cuidado e educação para a criança. Reconhecê-la como um 

ser histórico, inserido em um contexto social, produtor de cultura é essencial para que se 

constitua uma Educação Infantil que propicie melhor desenvolvimento e cuidado com a 

criança e que também valorize seus saberes adquiridos no seu meio sócio-cultural. A partir 

das observações feitas no primeiro semestre de 2013, constatamos que apesar de o CEI 

apresentar uma Proposta Político Pedagógica com um embasamento teórico consistente 

fundado na perspectiva sócio histórico cultural de Vygotsky, percebemos poucos momentos 

em que ocorria a interação entre crianças de agrupamentos diferentes assim como um tempo 

na rotina para o brincar com atividades que propunham a exploração de espaços e do próprio 

corpo da criança. Conforme o RCNEI (1998), o movimento muitas vezes é coibido na 

tentativa de conseguir manter uma certa “ordem” sendo propostas atividades que não 

permitam qualquer forma de movimento. A ludicidade vai além do simples brincar, ela pode 

desenvolver saberes para a vida da criança com objetivo que ela interaja em seu meio de 

forma prazerosa e contextualizada. Portanto, percebe-se que a falta do lúdico na creche não 

enriquece o campo simbólico da criança. Nesse contexto, nossa proposta de trabalho se voltou 

para uma ação com foco no brincar, no movimento e nas interações. Para tanto, organizamos 

uma atividade lúdica “Resgatando a Princesa” em que contamos a história de uma princesa 

que havia sido presa e os espiões deveriam resgatá-la sem acordar os dragões, partindo dessa 

narração montamos um percurso em que as crianças seriam os espiões e teriam que vencer os 

obstáculos para salvar a princesa. Nesta atividade percebemos a importância do lúdico na 

Educação Infantil, já que as crianças se envolveram corporalmente e imaginavelmente 

participando de forma efetiva desde a contação da história até o seu registro. Utilizamos como 

embasamento teórico os seguintes autores: Vygotsky (1994), Carvalho (1996), Brasil (1998), 

Moura (2009), Borba (2009), Oliveira (2000, 2011), entre outros. Assim, consideramos esse 

estágio um momento de compreensão da importância do lúdico na Educação Infantil e dos 

desafios que o professor enfrenta desde o momento do planejamento até a prática. 
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