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RESUMO 
 

 ACTIVIDADE LÚDICA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM CRIANÇAS COM E 
SEM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 
O propósito do presente estudo foi comparar a actividade lúdica e as relações 

interpessoais em crianças com e sem necessidades educativas especiais (NEE) 
utilizando, para tal, o Questionário de Atribuições sobre a Actividade Lúdica para 
Crianças (QAALC).  

Foram estudadas 271 crianças, 192 das quais não possuíam NEE e 79 com 
NEE. Todas estas crianças frequentavam as escolas do 1º ciclo das Terras de Basto (162 
do sexo masculino e 109 do feminino). Estes grupos foram subdivididos em função das 
variáveis independentes em estudo: ter ou não NEE, sexo, grupo de idade (6-7, 8-9 e 
10-12) e ano de escolaridade (1º, 2º, 3º e 4º ano). As variáveis dependentes do presente 
estudo foram as seguintes: relação com os pais, relação com os pares, importância da 
ludicidade, jogos e brincadeiras na escola, jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, jogos 
e brincadeiras favoritas, jogos e brincadeiras que gostariam de fazer, com quem brincam 
na escola, com quem brincam ao fim-de-semana, o que os adultos pensam da 
brincadeira e porque os adultos não brincam como as crianças. 

A Análise Factorial Exploratória permitiu-nos organizar os itens em três 
dimensões, os quais denominámos por relação com os pais, relação com os pares e 
importância da ludicidade. A nossa estrutura factorial apresentou boas propriedades a 
nível da consistência interna, assim como a nível da adequação dos dados. 

As análises comparativas emergiram nos seguintes resultados: não existência 
de diferenças significativas entre o grupo de crianças com e sem NEE relativamente à 
relação com os pais e à relação com pares, bem como ao nível da importância da 
ludicidade. Apenas constatamos diferenças significativas entre os grupos (com e sem 
NEE) ao nível dos jogos e brincadeiras favoritas e na variável porque os adultos não 
brincam como as crianças. Os resultados evidenciam, tal como fundamenta a literatura, 
que existem diferenças significativas entre os sexos ao nível da relação com os pais, 
sendo as meninas quem mais valoriza este tipo de interacção. Tal como aponta também 
a literatura, verificamos existirem diferenças entre os sexos ao nível dos jogos e 
brincadeiras na escola, jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, jogos e brincadeiras 
favoritas e jogos e brincadeiras que gostariam de fazer, evidenciando-se assim a 
segregação sexual nas brincadeiras. Os resultados apontam que, quanto ao grupo de 
idade, apenas existem diferenças significativas na dimensão relação com os pais, bem 
como na variável dependente porque os adultos não brincam como as crianças. 
Relativamente ao ano de escolaridade, verificam-se diferenças significativas ao nível 
das seguintes variáveis: jogos e brincadeiras favoritas e o que os adultos pensam da 
brincadeira. Por último, quando procuramos explorar os efeitos de interacção das 
variáveis entre si, verificamos diferenças significativas do sexo ao nível da relação com 
os pais e da variável NEE sobre a importância da ludicidade. 
 Os resultados evidenciam assim, suporte empírico para a perspectiva teórica de 
que a actividade lúdica exerce uma influência significativa nas relações interpessoais 
das crianças, independentemente do sexo, ano de escolaridade, grupo de idade e dela 
possuir ou não um desenvolvimento normal.   
 
Palavras-Chave: actividade lúdica, crianças com e sem NEE, relações interpessoais.  
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ABSTRACT 
 

PLAYING ACTIVITY AND INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN CHILDREN 
WITH AND WITHOUT SPECIAL EDUCATION NEEDS 

 
The purpose of this study was to compare playing activity and interpersonal 

relationships in children with and without special education needs, using the 
Questionário de Atribuições sobre a Actividade Lúdica para Crianças (QAALC).  

The sample consisted of 271 children, 192 of whom didn´t have special 
education  needs and 79 children with special needs. All these children attended the 1st 
cycle from schools of Terras de Basto (162 males and 109 females). These groups were 
subdivided according to the independent variables of this study: with and without 
special needs, gender, age group (6-7, 8-9 and 10-12), and grade (1st, 2nd, 3rd and 4th 
year). The dependent variables of this study were: relationship with parents, relationship 
with peers, the importance of play, play in school, play at the weekend, favorite play, 
games and activities that they would like to do, with whom they play at school, with 
whom they play at the weekend, what adults think of play, and why adults do not play 
with children.  

The Exploratory Factor Analysis allowed us to organize the items into three 
dimensions, which call for relationship with parents, relationship with peers and the 
importance of play. Our factor structure has good properties at the level of internal 
consistency, as well as the level of adequacy of the data. 

Comparative analysis emerged the following results: no significant differences 
between the group of children with and without special needs regarding the relationship 
with parents and the relationship with peers, as well as in the perceived importance of 
play. We only found differences between groups (with and without special education 
needs) in terms of favorite play and in the variable because adults do not play as 
children. As well as other studies, the results showed that there are significant 
differences between sexes in terms of relationship with parents, and being girls who 
most value this type of interaction. As the literature shows, we also found differences 
between this sex group in terms of games and play at school, games and play at week, 
favorites play and games and activities that they would like to do, thus revealing the 
gender segregation in play. According to age group, the results showed significant 
differences the variables: relationship with parents, as well as the dependent variable 
why adults do not play with the children. In regard to school year, there were significant 
differences in the following variables: games and play favorites, why adults do not play 
with the children. Finally, when we seek to explore the interaction effects of the 
variables together, we found significant sex differences at the level of relationship with 
parents and the variable special education needs about the importance of play. 

The results show thus empirical support for the theorical perspective that play 
activity has a significant effect on interpersonal relationships of children, regardless of 
gender, grade, age group and whether or not it has a normal development. 

 
Keys Words: play activity, children with and without special needs, interpersonal 
relationships. 
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CAPÍTULO I 
 

 INTRODUÇÃO 
 
 

A brincadeira é uma actividade universal que faz parte da vida de todo o ser 
humano e, em especial, da vida da criança (Gualke & Altini, 2003; Santos, 2004; 
Oliveira & Francischini, 2003). Ela constitui-se como uma actividade ímpar, 
independentemente do período de vida a que nos reportemos (Pires, 2009; Santos & 
Oliveira, 2008). Foi em 1959 com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos da 
Criança que mais se começou a enfatizar a importância das crianças terem uma infância 
feliz, sendo o brincar uma dessas condições (Albuquerque, 2000; Pires, 2009). Segundo 
essa mesma declaração, a criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os 
quais deverão ser dirigidos para a Educação, sendo a sociedade e as autoridades 
públicas responsáveis por promover o exercício desse direito (Santos, 2004).  

O jogo vem sendo alvo de muitas investigações nas mais diversas áreas do 
conhecimento, que procuram melhor interpretá-lo e compreende-lo como fenómeno que 
se transforma e, ao mesmo tempo, continua em diferentes contextos históricos e sociais 
(Gualke & Altini, 2003). Posto isto, dado o universo lúdico ser tão vasto, abrangendo 
vários conceitos como actividade lúdica, jogo e brincadeira eles passaram a ser 
utilizados quase de modo indistinto. Sabe-se que é através das brincadeiras que a 
criança começa a internalizar e vivenciar as regras, a compreender a realidade 
quotidiana e a elaborar regras. E, apesar deste tipo de actividade ser importante para 
toda e qualquer criança, ela apresenta-se com muito maior relevo para as crianças com 
um desenvolvimento atípico. 

Na investigação científica em torno da temática das actividades lúdicas 
encontramos a referência do seu contributo para o desenvolvimento humano, onde 
temos o domínio motor, cognitivo e social (Brodin, 1999; Crawford & Raven, 2002).  

Relativamente ao desenvolvimento social, há também a oportunidade de se 
adquirir e exercitar tarefas específicas, nomeadamente as inúmeras possibilidades de se 
estar em grupos, enriquecendo estas experiências através de interacções sociais (Alves, 
1998). Há a evidência de que as crianças com um desenvolvimento atípico possam ter 
um desenvolvimento semelhante e que conseguem estabelecer interacções idênticas a 
uma criança com desenvolvimento normal (Gualke & Altini, 2003). Contudo, existe 
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uma escassez de estudos que correlacionem estas variáveis no campo de pesquisa das 
NEE (Pires, 2009).  

De acordo com Cherney e London (2006), o tempo gasto pelas crianças a 
jogar, a conversar e a interagir com os amigos e os familiares pode estar entre os 
contextos de aprendizagem mais importantes, uma vez que faz despertar o gosto pela 
vida e leva a criança a enfrentar os desafios que lhe surgem. As crianças mostram-nos 
também que uma das maiores qualidades da brincadeira não é a sua seriedade, mas a 
capacidade de fazer com que a criança desenvolva a sua imaginação e fantasia (Pires, 
2009).  

O objectivo geral do nosso estudo foi comparar a actividade lúdica e as 
relações interpessoais em crianças com e sem NEE que frequentam o 1ºciclo do ensino 
básico. Este objectivo, teve como justificativa o facto de o jogo ser uma das actividades 
mais importantes da infância, independentemente da criança apresentar ou não um 
desenvolvimento atípico, pois toda a criança necessita de brincar, criar e inventar para 
manter o seu equilíbrio com o mundo.  

Iremos também comparar os sexos, os grupos de idade e os anos de 
escolaridade ao nível das interacções sociais, na importância da ludicidade para as 
crianças, no tipo de brincadeiras, e nas opiniões delas acerca do porquê dos adultos não 
brincarem como elas. Apesar de todas as variáveis mencionadas serem importantes, a 
que se encontra mais documentada em pesquisas é o sexo, pois meninos e meninas 
diferem quanto ao tipo de relações interpessoais que apresentam, elegendo como 
companheiros os sujeitos do mesmo sexo (Goudena & Vermeulen, 1997; Souza & 
Rodrigues, 2002) e manifestando preferências distintas relativamente aos brinquedos e 
às brincadeiras, sendo evidente desde tenra idade a segregação sexual no jogo 
(Cordazzo & Vieira, 2008).  

O presente trabalho encontra-se estruturado em três partes. A primeira é 
relativa à revisão de literatura, já a segunda parte relaciona-se com a dimensão empírica 
do estudo e a última diz respeito às principais conclusões da investigação, bem como 
algumas considerações. 

A revisão de literatura consolida a base teórica que fundamenta a investigação. 
Neste capítulo começamos por apontar a importância da actividade lúdica nas crianças, 
dando especial relevo àquelas que se encontram na idade escolar. Procuramos, ainda, 
evidenciar essa importância para as crianças com um desenvolvimento atípico, 
apresentando seguidamente a definição conceptual de NEE, Deficiência Mental e 
Deficiência Mental Ligeira. Relativamente ao lúdico, procuramos clarificar os conceitos 
de actividade lúdica, brincar e jogo, embora tendo sempre presente a dificuldade em 
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defini-los de modo claro e objectivo. Destacamos, ainda, os efeitos da actividade lúdica 
no desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças com desenvolvimento 
normal e desenvolvimento atípico. Para além disto, analisamos o tipo de interacções e 
relações estabelecidas entre as crianças com e sem NEE com os pais e o tipo de 
relacionamento destas com os pares. Em seguida, tentamos apurar a influência das 
variáveis sócio-demográficas nas interacções sociais, dando particular relevo às relações 
e interacções estabelecidas pelo sexo masculino e pelo feminino. Ainda relativamente à 
variável género tentamos evidenciar as diferenças do tipo de brincadeiras. No final, 
apresentamos os nossos objectivos específicos. 

A segunda parte deste estudo é de natureza empírica e compreende três 
capítulos. Assim, o primeiro capítulo é referente à metodologia, onde constam o tipo de 
estudo, a amostra, a técnica da amostragem, a descrição do instrumento utilizado, as 
variáveis do estudo e os procedimentos estatísticos. No capítulo seguinte são 
apresentados os resultados e no terceiro estes são discutidos, de acordo com a literatura 
recolhida e os objectivos formulados.  

Na última parte tecemos algumas apreciações próprias da conclusão do estudo, 
apresentando também algumas sugestões para futuras investigações.  
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CAPÍTULO II 
  

 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

Durante o período da infância, a actividade lúdica é vista como uma das formas 
de comportamento mais comuns, tornando-se numa grande área de atracção e interesse 
para os investigadores (Bratton, Ray, Rhine, & Jones, 2005; Neto, 2003). É sobretudo 
nesta fase e nos anos intermédios desta, ou seja, nos anos escolares, que maior relevo se 
atribui a este tipo de actividade, bem como, às interacções sociais (Papalia, Olds, & 
Feldman, 2001). O desenvolvimento e a estimulação proporcionados pelo jogo não são 
apenas destinados a crianças com um desenvolvimento normal, uma vez que as crianças 
com um desenvolvimento atípico, as designadas crianças com necessidades educativas 
especiais (NEE) também usufruem dele (Bratton et al., 2005).  
 
ACTIVIDADE LÚDICA E NEE 

As NEE abrangem todas as crianças e jovens cujas necessidades envolvam 
deficiências ou dificuldades de aprendizagem, podendo necessitar de apoio e de serviços 
de educação especial (Amaral, 2009; Correia, 2004; Laneiro, 2008; Pires, 2009). O 
termo NEE inclui crianças com atraso mental, dificuldades de aprendizagem, problemas 
de comunicação, lesões cerebrais, deficiência visual e auditiva, ou mesmo dotes e 
talentos especiais como os sobredotados (Amaral, 2009; Sanches & Teodoro, 2006). 
Apesar do conceito NEE abranger um grande leque da população, o nosso estudo 
apenas irá incidir sobre as crianças com Deficiência Mental (DM). Este conceito diz 
respeito ao funcionamento intelectual significativamente inferior à média (QI menor ou 
igual a 70), acompanhado por défices ou prejuízos no funcionamento adaptativo, 
evidentes antes dos 18 anos de idade (APA, 2002; Papalia et al., 2001). As crianças com 
DM apresentam limitações em vários domínios, nomeadamente da linguagem, social, 
académico, lazer e habilidades de trabalho (Matusiak, 1998). Frequentemente, essas 
crianças também são vistas como incapazes e essa baixa expectativa geralmente é 
decorrente de avaliações que evidenciam mais as suas dificuldades do que as 
capacidades (Hueara & Batista, 2005). Ainda relativamente à DM, são propostos 5 
graus ou níveis de deficiência mental, contudo, no nosso estudo apenas iremos 
contemplar a Deficiência Mental Ligeira. Segundo Pacheco e Valencia (1993), neste 
nível de deficiência, o grupo apresenta um QI que pode variar de 52 a 68. Este grupo, 
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segundo os mesmos autores, não é composto propriamente por deficientes mentais, mas 
por pessoas que podem desenvolver aprendizagens sociais e de comunicação, que têm 
capacidade para se adaptar e integrar no mundo laboral. Apesar de apresentarem um 
atraso mínimo nas áreas perceptivas e motoras, geralmente não apresentam problemas 
de adaptação no ambiente familiar e social.  
 
ACTIVIDADE LÚDICA, JOGO E BRINCADEIRA 

Dado o vasto interesse da actividade lúdica na actualidade pelas mais diversas 
áreas de investigação, convém passarmos à definição conceptual deste termo e de outros 
que lhe estão associados, como é o caso do jogo e da brincadeira. Contudo, importa 
referir que ainda se continuam a verificar dificuldades em defini-los de modo objectivo, 
assim como, delimitá-los uns dos outros (Neto, 2003). Deste modo, ao falarmos de 
actividade lúdica recaímos de imediato no termo lúdico, que deriva da palavra latina 
ludus, que significa jogo (Almeida, 2007). O lúdico na antiguidade era utilizado para 
designar as manifestações de índole religiosa, histórica e desportiva, reconhecidas como 
elementos de união e de identificação cultural entre os vários povos existentes (Barton 
& Wolery, 2008; Frazão, 2000). E, apesar de ser um termo que na sua origem apenas 
está associado ao jogar, brincar e ao movimento espontâneo, com o passar do tempo o 
lúdico passou a ser reconhecido como um traço essencial da psicofisiologia do 
comportamento humano, deixando de ser um simples sinónimo de jogo (Almeida, 2007; 
Wajskop, 1995). Deste modo, tendo em vista tornar este termo mais consistente e aceite 
socialmente, vários investigadores atribuíram-lhe aspectos físico-motores, cognitivos e 
sócio-afectivos (Ivory & McCollum, 1999; Riihelä, 2002). Ainda de acordo com os 
mesmos, considera-se que a actividade lúdica apresenta algumas características 
subjacentes, como é o caso: da motivação intrínseca, uma vez que o comportamento é 
voluntário e agradável; do comportamento flexível e distinto de criança para criança e 
de situação para situação; e do comportamento literal, dado existir a expressão de alguns 
elementos de fantasia e imaginação, estabelecendo-se inter-relações com o meio 
ambiente. Outras características que lhe surgem associadas são: a disposição positiva; o 
controlo interno; a flexibilidade; o desenvolvimento físico, que exige um gasto de 
energia para a manutenção diária do equilíbrio e do controle de agressividade; a 
realização simbólica dos desejos; o divertimento; a comunicação; o prazer e a alegria 
proporcionada pela actividade em si; a descoberta e a curiosidade por parte da criança, 
que mobiliza para a acção elevados níveis de atenção e de interesse (Falkenbrach, 
Ruschel, & Maróstica, 2002; Fernandes, 1996; Nallin, 2005; Pires, 2009). Todavia, 
vários investigadores defendem que, para além de tudo isto, a actividade lúdica 
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apresenta-se como um meio para ensinar a criança a colocar-se na perspectiva dos 
outros, orientando os seus comportamentos cognitivos e simbólicos (Bontempo, 1999; 
Pessanha, 2003). Almeida e Shigunov (2000) vão mais longe, chegando a atribuir a este 
tipo de actividade um papel importante de auxílio nas curas psicoterapêuticas. Contudo, 
é de referir que a actividade lúdica pode ser influenciada por alguns elementos, que 
fazem com que ela adquira um aspecto específico em cada contexto, como é por 
exemplo, o caso das expectativas de cada criança, dos seus recursos e motivações, do 
espaço físico onde se encontra inserida, das relações e crenças familiares, entre outros 
(Hansen, Macarini, Martins, Wanderlind, & Vieira, 2007).  

Tal como foi referido anteriormente, o jogo encontra-se relacionado com a 
actividade lúdica, e, tal como esta, não é tarefa fácil encontrar uma definição consensual 
entre os investigadores, isto porque quando é pronunciada esta palavra, cada um pode 
entendê-la de modo diferente (Gualke & Altini, 2003; Maluf, 2005). Assim, segundo a 
literatura, a definição que parece ser mais aceite é a de Huzinga (1976) e a de Vygotsky 
(2002), que definem o jogo como uma acção livre, destituída de todo e qualquer 
interesse material, realizado num tempo e num espaço circunscritos, decorrendo 
ordenadamente e segundo determinadas regras. Também Piaget (1951) deu o seu 
contributo para a definição deste termo, interpretando-o como uma actividade que 
procura o prazer, livre de conflitos, motivadora e espontânea. São também apontadas ao 
jogo algumas características que ajudam a caracterizá-lo, são elas: a situação onde 
predomina a realidade interna sobre a externa, caracterizada sobretudo por sinais de 
prazer e alegria; a flexibilidade, isto é, a criança é mais flexível na busca de alternativas 
para a acção; a livre escolha e o controlo interno (Gualke & Altini, 2003). Para alguns 
investigadores, o jogo vai mais além, uma vez que é através dele que a criança vai 
adquirindo habilidades e estratégias que posteriormente serão integradas em sequências 
mais complexas do comportamento (Belsky & Most, 1981). Deste modo, de acordo com 
Carter e Gorman-Hughes (2001) e Neto (2003) o jogo é um importante instrumento de 
avaliação e de análise para a criança, podendo agir ainda como um indicador de 
competência social. 

Para além do jogo, também a brincadeira aparece documentada na literatura 
como estando associado à actividade lúdica. A brincadeira como termo complexo e de 
difícil compreensão, não apresenta até ao momento nenhuma definição unânime 
(Ferland, 2003; Hansen et al., 2007). No entanto, as definições que se encontram mais 
documentadas na literatura são aquelas referentes à brincadeira como uma acção que a 
criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, isto é, o lúdico em acção (Nallin, 
2005). Por sua vez, Ferland (2003) propõe uma definição mais completa, considerando 
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a brincadeira como um meio privilegiado de interacção e de evolução para a criança, um 
mecanismo poderoso de aprendizagem, através do qual a criança adquire o 
conhecimento, desenvolve as suas capacidades e resolve problemas. Brincadeira é, 
ainda, visto por alguns autores como um meio de descoberta de prazer, assim como, 
uma conduta escolhida livremente da qual nenhum rendimento específico se pode 
esperar (Hueara & Batista, 2005; Macarini & Vieira, 2006; Sigafoos, 1999). Segundo 
Curado, Neto e Kooij (2003), e de acordo com Ferland (2003), a brincadeira é uma 
actividade muito importante, já que é vista como uma necessidade fundamental e um 
sinal de saúde quer física, quer psicológica. 

Deste modo, verificamos a falta de consenso relativamente às definições dos 
termos actividade lúdica, jogo e brincadeira, e uma vez que são conceitos que se 
complementam e apresentam vários elementos comuns entre si (como é o caso da busca 
do prazer por parte das crianças), iremos utilizá-los de modo indistinto (Almeida & 
Shigunov, 2000).  
 
ACTIVIDADE LÚDICA E DESENVOLVIMENTO 

Contrariamente à definição dos conceitos, em toda a investigação científica 
encontramos a referência dos efeitos positivos proporcionados pela actividade lúdica 
nos diversos domínios do desenvolvimento, quer se trate do desenvolvimento motor, 
cognitivo ou social (Brodin, 1999; Crawford & Raven, 2002; Díaz, 2007; Falcão & 
Ramos, 2002; Harten, Olds, & Dollman, 2008; Huera, Souza, Batista, Melgaço, & 
Tavares, 2006; Hsieh, 2008; Ivory & McCollum, 1999; Kerzman & Smith, 2004; 
Pessanha, 2003; Riihelä, 2002; Souza & Batista, 2008). 

Como algo inerente ao ser humano, este tipo de actividade favorece tanto o 
desenvolvimento da criança dita “normal” como da criança com NEE, apesar de ser um 
fenómeno indivisível, isto porque depende das condições intrínsecas de cada um 
(Oliveira, 1999; Sigafoos, 1999; Silva, 2003). Deste modo, embora as crianças 
aparentemente aprendam e se desenvolvam pelas mesmas vias passando pelas mesmas 
etapas de desenvolvimento, aquelas com NEE evoluem mais lentamente e necessitam de 
uma estimulação mais intensa e de mais incentivos (Curado et al., 2003; Falkenbach et 
al., 2002; Morato, 1995; Silva, 2003; Sigafoos, 1999). Relativamente aos vários tipos de 
desenvolvimento, apesar de todos eles serem importantes, o mais destacado será o 
social, uma vez que vai de encontro à problemática do nosso estudo.  
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DESENVOLVIMENTO MOTOR 
Como toda a actividade implica movimento, este é visto como um dos suportes 

de todo o processo de maturação (psicológica e biológica), assumindo desde muito cedo 
um papel relevante na vida do bebé (Neto, 2003). É graças à actividade lúdica que 
muitas das funções motoras são desenvolvidas, como é o caso da melhoria da aptidão 
motora, da estruturação das noções de espaço e de tempo, permitindo que haja a 
integração do esquema corporal, do desenvolvimento da causalidade, da coordenação 
dinâmica geral e do segmento do equilíbrio dinâmico e estático, do desenvolvimento da 
agilidade, força e destreza, da perda de peso e, também, do desenvolvimento da 
motricidade fina (Almeida, 2007; Bontempo, 1999; Brodin, 1999; Cordazzo & Vieira, 
2008; Gualke & Altini, 2003; Hansen et al., 2007; Macarini & Vieira, 2006; Papalia et 
al., 2001). Quanto às crianças com NEE, apesar de usufruírem dos benefícios do jogo, 
apresentam um desenvolvimento físico inferior, com níveis significativamente menores 
em todas as áreas das habilidades motoras globais e finas (Hueara et al., 2006; Morato, 
1995). 

 
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 
Um outro tipo de desenvolvimento não menos importante é o cognitivo, que se 

desenrola intimamente com a actividade lúdica (Bontempo, 1999). A brincadeira, neste 
domínio, é vista como uma parte activa, agradável e interactiva associada à inteligência 
(Bartolomeu, 2000). E dada a sua grande relevância para o desenvolvimento intelectual, 
Piaget (1951) chega mesmo a propor uma classificação de evolução dos jogos infantis, 
que vai de encontro aos estádios de desenvolvimento e são eles: o jogo de exercício, que 
surge no estádio sensório-motor; o jogo de símbolos, que é característico do estádio pré-
operatório; e, por fim, o jogo de regras pertencente ao estádio das operações concretas 
(Fernandes, 1996; Huera & Batista, 2005). Para além desta classificação, a teoria 
Piagitiana (Falcão & Ramos, 2002; Piaget, 1954), defende que há um predomínio da 
assimilação sobre a acomodação, ou seja a realidade é adaptada às próprias 
necessidades da criança (Santos, 2004). A mesma teoria defende, ainda, que é através 
do lúdico, que a criança incorpora o mundo à sua volta, sem nenhum compromisso com 
a realidade (Bontempo, 1999). Já segundo Vygotsky (1978), o jogo tem um papel 
importante no desenvolvimento do pensamento da criança, pois é por meio dele que ela 
procura incorporar o significado das coisas e dá um passo importante em direcção ao 
pensamento conceptual, baseado no significado e não no objecto (Gualke & Altini, 
2003; Oliveira, 1999). Para além disto, podemos encontrar muitas capacidades que 
podem ser desenvolvidas e estimuladas pela actividade lúdica, de que é exemplo, o 
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treino das operações do pensamento, como a criatividade, a memorização, a capacidade 
de associação, a concentração, a atenção, a rapidez de raciocínio, a descoberta das 
relações de causa-efeito, a capacidade verbal, os processos mentais e a capacidade de 
processar informação, linguagem, imaginação, entre muitas outras (Bartolomeu, 2000; 
Braccialli, Manzini, & Reganhan, 2004; Brett, Valle-Riestra, Fischer, Rothlein, & 
Hughes, 2002; Díaz, 2007; Frazão, 2000; Gualke & Altini, 2003; Hansen et al., 2007; 
Macarini & Vieira, 2006; Silva, 2003). As crianças com NEE, apesar de apresentarem 
um pensamento abstracto mais empobrecido, vão conseguindo adquirir e desenvolver as 
mesmas competências ainda que mais lentamente, como é o caso da imaginação, da 
atenção e da reflexão (DiCarlo, Reid, & Strincklin, 2003; Pinto & Góes, 2006; Souza, 
1998).  

 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Depois de termos evidenciado a importância da actividade lúdica no 

desenvolvimento físico e cognitivo, debruçamo-nos agora naquele que é para nós o mais 
relevante, o desenvolvimento social. A actividade lúdica surge neste contexto como 
uma mais-valia, principalmente quando a criança se encontra nos anos escolares, já que 
é graças à brincadeira que a criança vai adquirindo e desenvolvendo várias 
competências indispensáveis para a sua socialização (Guralnick, Connor, Neville, & 
Hammond, 2002; Silva & D’Antino, 1998). É sobretudo neste período que a criança 
mais procura desenvolver as relações interpessoais, uma vez que é, com a entrada na 
escola, que as crianças vão sentindo cada vez mais a necessidade de fazer parte de um 
grupo, de ter amigos e, muitas vezes, de ter simplesmente alguém com quem possam 
brincar (Guralnick et al., 2002; Odom, 2005). Podemos verificar, através disto, que a 
actividade lúdica leva então a que haja a interacção social. E por interacção social 
entendemos uma sequência de comportamentos sociais, em que os parceiros contribuem 
com diferentes comportamentos ou ligações em cadeia (Fernandes, 1996). Esses 
comportamentos sociais de interacção podem ser vários, como a comunicação, o jogo 
entre pares, a cooperação, a partilha e a agressão (Bratton et al., 2005; Fernandes, 1996; 
Gualke & Altini, 2003; Odom, 2005; Sole, 1994; Vargas & Pavelack, 2005). A 
interacção é vista e defendida como sendo um aspecto central para o desenvolvimento 
da individualidade e a visão de aprendizagem vem evidenciar esse facto, já que ela é um 
processo dinâmico de internalização de comportamentos sociais partilhados, que só 
acontece quando a criança interage com outras pessoas e coopera com os seus 
companheiros (Souza & Batista, 2008). Ao interagir com os outros, a criança 
experimenta a partilha, a rivalidade, a colaboração, o afrontamento, em suma, aprende 
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de alguma forma a encontrar-se no seu lugar, tornando-se um ser social que vai 
internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais (Chen & French, 2008; Ferland, 
2003; Pires, 2009). Casares (1995) elaborou um conjunto de funções que as interacções 
sociais desempenham e são elas: o conhecimento de si mesmo e dos outros, uma vez 
que é através das interacções com os pares, que a criança aprende muito sobre si e sobre 
a sua identidade; o desenvolvimento de determinados aspectos do conhecimento social e 
dados comportamentos, habilidades e estratégias que se põem em prática ao se 
relacionar com os outros (nomeadamente a reciprocidade, a empatia e a habilidade de 
adaptação de papéis e perspectivas, intercâmbio no controlo da relação, colaboração e 
cooperação e estratégias sociais de negociação e de acordos); o autocontrolo e a auto-
regulação da própria conduta em função do feedback que se recebe dos outros e por fim, 
o apoio emocional e a fonte de divertimento, isto porque é na relação com os outros que 
se encontra afecto, intimidade, aliança, ajuda, apoio, companhia, aceitação, sentido de 
inclusão, e muitas outras coisas que fazem com que a criança tenha sentimentos de bem-
estar.  

Quem também deu um grande contributo para o desenvolvimento social foi 
Vygotsky (1978). Este autor defende na sua teoria que toda a aprendizagem, com a 
ajuda de outras pessoas mais experientes, é mais produtiva do que a aprendizagem a 
solo (Fino, 2001; Papalia et al., 2001). O aspecto central da sua teoria é a zona de 
desenvolvimento próximo (ZDP) (Vygotsky, 1978), isto é, a ideia de que existe uma 
área potencial de desenvolvimento cognitivo, definida como a distância que medeia 
entre o nível actual do desenvolvimento da criança, determinada pela sua capacidade 
actual de resolução de problemas individuais e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado pela resolução de problemas sob orientação de adultos ou em colaboração 
com os pares mais capazes (Papalia et al., 2001; Santos & Oliveira, 2008; Vygosky, 
1978). As ZDPs para Vygotky (1978) são, em suma, todas aquelas funções que ainda 
não amadureceram mas que se encontram no processo de amadurecimento. Almeida 
(2007) e Fino (2001) afirmam ainda que a ZDP é, nada mais, nada menos, do que o 
encontro do individual com o social. Sendo que, a concepção de desenvolvimento 
abordada não é um processo interno da criança, mas é resultante da sua inserção em 
actividades que são socialmente partilhadas com os outros e que permitem a troca e a 
parceria (Papalia et al., 2001), é, então, no âmago das interacções do colectivo e das 
relações com o outro, que a criança adquirirá as condições básicas para construir as suas 
próprias estruturas psicológicas (Almeida, 2007; Fino, 2001).  

Depois de termos retratado a importância da ZDP e das interacções sociais, 
passamos a debruçar-nos sobre as competências ganhas a nível social e psicológico 
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através da actividade lúdica. Com a brincadeira, as crianças podem estimular e 
desenvolver comportamentos como a cooperação, a partilha, a comunicação, o jogo 
entre pares, o êxito, a satisfação, o funcionamento da psiqué, das emoções e da 
personalidade dos indivíduos (Almeida & Shigunov, 2000; Bratton et al., 2005; Falcão 
& Ramos, 2002; Fernandes, 1996; Gualke & Altini, 2003; Odom, 2005; Silva & 
Guimarães, 2005; Sole, 1994; Vargas & Pavelack, 2005). Do mesmo modo que as 
crianças com desenvolvimento normal, as crianças com NEE também conseguem 
adquirir e desenvolver tais competências e comportamentos sociais, como é o caso da 
comunicação com os outros (Agaliotis & Kalyva, 2008; Brodin, 1999), a integração e o 
relacionamento social (Braccialli et al., 2004), embora possam apresentar algumas 
dificuldades, necessitando nesses casos, como já foi referido, de mais atenção e de 
estimulação (Barton & Wolery, 2008; Pierce-Jordan & Lifter, 2005). É de salientar que, 
em muitos casos, é necessário proporcionar uma estimulação que vá de encontro às 
necessidades de cada criança, de modo a optimizar o seu desenvolvimento social 
(Oliveira, 1999; Pinto & Góes, 2006). 

Depois de verificarmos que a actividade lúdica oferece à criança múltiplas 
oportunidades de estimulação, controlo e desenvolvimento nos domínios cognitivo, 
social e físico (Leitão, 2003), e de termos constatado que é de importância crucial para o 
desenvolvimento geral da criança com e sem NEE (Curado et al., 2003), passamos 
agora a um dos pontos fulcrais desta temática, que é a relação entre a actividade lúdica e 
as interacções sociais com os pais e com os pares em crianças com e sem NEE. 
Contudo, é de salientar que cientificamente em torno desta associação ainda existe 
pouca investigação (King, McDougall, DeWit, Petrenchik, Hurley, & Law, 2009; Sole, 
1994). 
 
ACTIVIDADE LÚDICA E RELAÇÃO COM OS PAIS 

É no seio familiar que a criança cresce e se desenvolve (Curado et al., 2003; 
Oliveira, 1999; Pedro, 2005; Poletto, 2005; Silva & Dessen, 2001), bem como, expande 
de modo natural o processo de transmissão de costumes, de conhecimentos e de 
tradições. É aqui que encontramos o nosso património lúdico (Fogle & Mendez, 2006; 
Kerzman & Smith, 2004; Pires, 2009). Em suma, é na família que a criança adquire os 
seus valores, papéis e atitudes. Relativamente às interacções estabelecidas neste 
microssistema durante a brincadeira, infelizmente existem poucos trabalhos que 
focalizem este tema e a escassez ainda é maior tratando-se de crianças com NEE, 
estando os existentes centrados apenas na relação de mãe e filho (Silva & Dessen, 
2003). Na literatura encontramos a referência de que, há semelhança do que acontece 



13 
 

com a criança normal, os pais das crianças com NEE, envolvem-se também pouco em 
situações de jogo (Leitão, 2003), apesar de lhe atribuírem inúmeras vantagens como o 
desenvolvimento da criatividade, da personalidade, o prazer proporcionado, o desejo de 
exploração e o desenvolvimento social, emocional e cognitivo (Bornstnein, Haynes, 
Legler, O´Reilly, & Parker, 1997; Curado et al., 2003). 

A brincadeira partilhada entre pais e filhos é muito importante, uma vez que 
facilita o conhecimento mútuo e as aprendizagens de carácter informal, proporcionando 
ainda o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, como a tomada de 
decisões, a resolução de conflitos e a resistência à frustração, do mesmo modo que 
proporciona aos pais um melhor entendimento das suas crianças (Bontempo, 1999; 
Goudena & Vermeulen, 1997; Papalia et al., 2001; Pires, 2009) e um melhor 
relacionamento com elas (Ponter, Hernandez-Reif, & Jesse, 2009). Para além disto, a 
brincadeira entre pais e filhos torna-se relevante, uma vez que a brincar as relações de 
poder desaparecem, pois as regras são as mesmas, quer para crianças, quer para os 
adultos (Bontempo, 1999; Díaz, 2007). Os estilos e as práticas parentais também 
influenciam o tipo de relacionamento que a criança irá ter, não só com a família, mas 
também com os pares (Papalia et al., 2001). Por exemplo, enquanto as crianças 
populares apresentam relações positivas e calorosas com os pais, manifestando um bom 
relacionamento interpessoal, as crianças “impopulares”, como têm uma interacção 
negativa com os seus pais, exibem mais dificuldades na interacção social, podendo este 
ser um factor prejudicial, uma vez que as crianças vêem os seus pais como modelos a 
seguir (Bornstein et al., 1997; Papalia et al., 2001). Tendo em vista as dificuldades deste 
tipo de crianças, é possível que os seus pais ajudem a ultrapassar esses obstáculos, 
sugerindo algumas estratégias de como organizar e orientar os encontros para brincar, 
encorajando assim, aquelas crianças mais “solitárias” a brincar com outra criança 
“solitária” ou com um pequeno grupo de duas ou três crianças e elogiar os sinais de 
responsividade e empatia (Papalia et al., 2001).  

 
ACTIVIDADE LÚDICA E RELAÇÃO COM OS PARES 

A partir da 2ª infância não é apenas a família o agente socializador da criança, 
uma vez que passam também a existir outras interacções que ampliam a sua rede de 
relações sociais, nomeadamente o grupo de pares (Poletto, 2005). Já é sabido que na 
infância o grupo de pares é um contexto importante e único para a aquisição e 
implementação das habilidades sociais (Macarini & Vieira, 2006; Riddick, 1982; Rubin 
& Coplan, 1998), uma vez que a criança ao relacionar-se com os outros é capaz de se 
perceber como um “ser” no mundo, estabelecendo uma relação entre o que é pessoal e o 



14 
 

que é do grupo (Marques, Silva, & Colombo, 2008; Papalia et al., 2001). Mesmo para 
crianças com NEE, as relações com os pares são de extrema importância (Trnavsky, 
1997), pois ajudam-nas a lidar com as suas dificuldades e facilitam o seu 
desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, favorecendo, consequentemente, a 
formação de vínculos afectivos e sociais entre elas (Agaliotes & Kalyva, 2008; Hestenes 
& Carroll, 2000; Okagaki, Diamond, Kontos, & Hostenes, 1998; Silva & D’Antino, 
1998). Ao correlacionarmos as actividades lúdicas e as interacções sociais podemos 
constatar que estas acarretam inúmeros benefícios para a criança, tais como, o 
desenvolvimento da auto-estima, o respeito mútuo, a igualdade, a reciprocidade (Rubin 
& Coplan, 1998), a aquisição de competências de liderança, a cooperação e a 
comunicação, a intensificação das relações sociais e a aprendizagem dos valores morais 
e das normas (Papalia et al., 2001), ou seja, a criança vai aprendendo a viver em 
sociedade. Associado ao conceito de relações interpessoais, subjacente à actividade 
lúdica, é importante focar os “tipo de interacções” que apresentam, quer as crianças com 
NEE, quer aquelas com um desenvolvimento normal. 

As crianças com NEE, comparativamente às crianças com um desenvolvimento 
normal, como manifestam um padrão de reacção e desenvolvimento mais lento, 
deparam-se com algumas dificuldades no relacionamento com os pares (Fernandes, 
1996; Okagaki et al., 1998), apresentando um número reduzido de amizades, 
dificuldade em iniciar e/ou manter uma interacção social adequada (Diamond, Furgy, & 
Blass, 1993; DiCarlo et al., 2003; Hestenes & Carroll, 2000), em estabelecer um bom 
desenvolvimento nas actividades em grupo, menor integração social (Pierce-Jordan & 
Lifter, 2005; Souza & Batista, 2008), bem como, tendência para usar estratégias mais 
directas e perturbadoras (Brett et al., 2002). Contudo, contrariamente ao que se pensa, 
estas crianças são capazes de seleccionar as suas amizades, tanto dentro como fora da 
sala de aula (Raab, 2003; Sousa, 2007). Um aspecto a salientar nas crianças com NEE é 
que a sua interacção social depende do tipo de grau de deficiência que a criança tenha 
(Fernandes, 1996). Por exemplo, se for uma criança com um grau mínimo de 
deficiência, ela é capaz de desenvolver muitas habilidades lúdicas, sem qualquer ajuda 
específica, mas se for uma criança com graves problemas de comunicação, grandes 
défices sensoriais ou motores encontra-se numa situação de risco, devido às suas 
dificuldades de interagir de modo activo (Fernandes, 1996). Quer sejam crianças com 
um desenvolvimento normal, quer apresentem um desenvolvimento atípico, as 
interacções são sempre vistas como bastante significativas e positivas, uma vez que 
ambas são capazes de desenvolver amizade, aprender a trabalhar em grupo, a 
compreender, a respeitarem-se mutuamente e a conviver com as semelhanças e as 
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diferenças uns dos outros (Carter & Gorman-Hughes, 2001; Crawford & Raven, 2002; 
Hestenes & Carroll, 2000). Verifica-se ainda que as crianças são bastante interactivas 
quando se encontram juntas a brincar, chegando mesmo a encontrar, umas nas outras, 
estimulação para continuarem com a actividade (Nabors, Bodaw, & Cheney, 1997; 
Okagaki et al., 1998). Contudo, isto nem sempre é assim, já que na idade pré-escolar as 
crianças com NEE preferem jogar sozinhas (Hestenes & Carroll, 2000; Leitão, 2003; 
Nabors et al., 1997), e isto ocorre porque apresentam marcas de ansiedade e de 
insegurança perante as situações sociais e têm medo de serem mal vistas pelo grupo de 
colegas (Fernandes, 1996). Assim, tendo em vista superar essas situações, as crianças 
devem ser estimuladas de modo a adquirirem competências e capacidades que lhes 
permitam iniciar e manter relações, assim como, resolver os conflitos que ocorrem no 
seu decurso (Fernandes, 1996; Ivory & McCollum, 1999).  

Para além da associação referida, outro aspecto que parece relevante evidenciar 
dentro desta problemática prende-se com as influências do sexo, do grupo de idade e do 
ano de escolaridade, já que a literatura indica que estas variáveis influenciam as relações 
interpessoais das crianças, bem como as brincadeiras (Goudena & Vermeulen, 1997; 
Odom, 2005).  

 
SEXO 

É evidente, em todas as crianças, a existência de diferenças nas interacções 
sociais, uma vez que meninos e meninas diferem quanto ao tipo de relações 
interpessoais que apresentam (Goudena & Vermeulen, 1997; Souza & Rodrigues, 
2002). Assim, enquanto as meninas apresentam um melhor relacionamento com os pais, 
valorizando mais este tipo de interacção, os rapazes relacionam-se mais com os pares 
(Pires, 2009). É de salientar que relativamente ao melhor relacionamento entre os pais e 
as meninas, este pode dever-se, segundo a literatura, ao facto destas, contrariamente aos 
rapazes, passarem mais tempo em casa, serem mais cooperantes e obedientes aos pais, 
procurando ainda constantemente a aprovação deles (Papalia et al., 2001).  

Relativamente à relação com os pares, constatamos na literatura que, enquanto 
os meninos apresentam níveis mais elevados de interacção social, preferindo brincar em 
grupos razoavelmente grandes, as meninas estão mais dispostas a brincar calmamente 
com uma companheira (Papalia et al., 2001; Trnavsky, 1997). No entanto, as raparigas 
enfatizam muito mais a cooperação entre os companheiros do que os rapazes, usando, 
para tal, formas facilitadoras de produção de harmonia (Díaz, 2007; Hansen et al., 
2007). Outro aspecto interessante é a tendência das meninas em se preocuparem mais 
com as relações interpessoais e com a intimidade interaccional, enquanto eles, como são 
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mais assertivos e independentes, são encorajados a demonstrar as suas emoções de 
modo mais contido (Mahoney, Wheeden, & Perales, 2004). É também evidente que eles 
se centram mais em actividades partilhadas do que nas relações interpessoais, do mesmo 
modo que tendem a demonstrar uma menor proximidade interaccional (Hansen et al., 
2007). Hestens e Carroll (2000) referem ainda que, tanto para os rapazes como para as 
raparigas, as actividades que requerem mais habilidades de competência social 
apresentam uma menor quantidade de interacção social. Para tal, Fernandes (1996) 
enunciou algumas estratégias, com o objectivo de aumentar o comportamento 
interactivo entre as crianças do sexo feminino e do masculino, como é o caso da 
formação de grupos pequenos e heterogéneos, grupos orientados de modo a que os 
elementos cooperem e o acesso a materiais e brinquedos promovam a socialização. No 
mesmo seguimento, Bratton e colaboradores (2005) expõem algumas estratégias que 
podem influenciar a interacção, como a limitação do número de brinquedos e do tipo de 
brinquedos que estão disponíveis.  

Após relatada a relação entre a actividade lúdica, as interacções sociais (com os 
pais e os pares) e o sexo, iremos agora debruçar-nos sobre as escolhas das brincadeiras 
segundo o sexo feminino e masculino. Como se sabe, a brincadeira na infância é uma 
actividade comum entre todas as crianças que pode ser facilmente reconhecida, uma vez 
que as crianças ao brincar dão pistas faciais e corporais que são indubitavelmente 
verificáveis (Brodin, 1999; Costa, 2007; Hansen et al., 2007). Este tipo de actividade 
mostra como a criança interpreta e assimila o mundo, os objectos, a cultura, as relações 
e os afectos das pessoas (Costa, 2007; Pessanha, 2003). A brincadeira pode então 
assumir funções de entretenimento e de aprendizagem, apresentando um carácter mais 
ou menos formal (Carter & Gorman-Hughes, 2001; Leblanc & Ritchie, 2001; Sole, 
1994). Relativamente ao tipo de jogos e brincadeiras, estes devem ser adequados à idade 
mental da criança (Brodin, 1999; Crawford & Raven, 2002; Fernandes, 1996), do 
mesmo modo que devem ser diversificados, apropriados e ajustáveis aos diferentes 
níveis de desenvolvimento da criança (Driscoll & Carter, 2009; Pires, 2009). Dado o 
vasto leque de brinquedos e de brincadeiras, os meninos e as meninas apresentam 
preferências distintas (Harten et al., 2008; Hansen et al., 2007), e esta tendência para a 
segregação sexual no jogo parece ser universal, uma vez que se encontra presente em 
todas as culturas (Cordazzo & Vieira, 2008; Papalia et al., 2001). É de salientar que esta 
diferença não se baseia apenas no gosto por diferentes actividades, pois mesmo quando 
os rapazes e as raparigas usam os mesmos brinquedos, interagem de forma diferente 
(Papalia et. al., 2001). A título de exemplo, apenas com 18 meses algumas diferenças de 
género e comportamentos estereotipados começam a aparecer nas escolhas do tipo de 
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brinquedos e actividades, e por volta dos 6/7 anos de idade as crianças apresentam já 
conhecimento sobre as actividades, os papéis de género e objectos sexualmente 
tipificados e brincam de maneira segregada e estereotipada, ou seja, em grupos distintos 
de meninos e meninas (Cordazzo & Vieira, 2008; Díaz, 2007). Esta estereotipia torna-se 
mais comum no período escolar quando os rapazes brincam mais na rua, preferindo 
actividades mais vigorosas e coordenadas, que estimulem o desenvolvimento físico e 
motor (Cordazzo & Vieira, 2008; Papalia et al., 2001). Alguns exemplos desses tipos de 
brincadeiras são: brincar “à luta”, jogar futebol, correr e saltar, jogos de agilidade, 
destreza, entre muitos outros (Almeida & Shigunov, 2000; Cordazzo & Vieira, 2008; 
Papalia et al., 2001). Já as raparigas tendem a definir regras e optam por brincar 
calmamente em casa com jogos do tipo faz-de-conta e imitação da vida real, com temas 
associados ao lar e às festas (Almeida & Shigunov, 2000; Macarini & Vieira, 2006). A 
escolha deste tipo de actividade pode dever-se ao facto dos rapazes serem mais activos, 
aventureiros, competitivos e agressivos, preferindo então actividades mais brutas, 
vigorosas, barulhentas e menos organizadas, ou seja, actividades que sirvam para eles 
mesmos avaliarem a sua força e para se poderem comparar com os outros colegas 
(Almeida & Shigunov, 2000; Cherney & London, 2006; Hansen et al., 2007; Leblanc & 
Ritchie, 2001; Papalia et al., 2001) Já as meninas como se mostram mais calmas, 
(Souza & Rodrigues, 2002), meigas e “caseiras” preferem aquelas brincadeiras que 
imitem a vida real (Macarani & Vieira, 2006; Wanderlind, Martins, Macarini, & Vieira, 
2006), bem como actividades não competitivas, individuais ou em pequeno grupo 
(Cherney & London, 2006). Elas tendem também a preferir as actividades que sejam 
mais estruturadas e governadas por regras sociais restritas, seguindo para tal as normas 
estipuladas pelos adultos (Hsieh, 2008; Mahoney et al., 2004). A escolha deste tipo de 
actividades e dos parceiros do mesmo sexo deve-se ao facto destes poderem responder 
mais adequadamente à actividade (Hansen et al., 2007). Papalia e colaboradores (2001) 
propõem uma justificação para esta segregação sexual dos jogos, que é a maturidade. 
Segundo os mesmos autores, as meninas contrariamente aos meninos adquirem e 
desenvolvem mais cedo a maturidade, não só relativamente ao tipo de jogos que 
escolhem, mas também ao modo e aos temas que conversam entre si. No estudo das 
brincadeiras, tanto em rapazes como em raparigas, podemos observar diferentes 
questões, como por exemplo: o comportamento das crianças, no que diz respeito às 
actividades físicas e mentais envolvidas; as características de sociabilidade que o jogo 
propicia; as atitudes, reacções e as emoções que envolvem os jogadores e os objectos 
utilizados (Almeida & Shigunov, 2000).  
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IDADE E ANO DE ESCOLARIDADE 
Ao falarmos de idade, podemo-nos referir por vezes também ao ano de 

escolaridade. Assim, por exemplo, relativamente à questão da idade verificamos que, 
enquanto as crianças com idade pré-escolar preferem jogar isoladas; com 5 anos, a 
criança já procura a companhia de outra criança, formando grupos mais restritos de 2 ou 
3 elementos, contudo não estão propriamente a jogar em conjunto, mas sim a jogar uma 
ao lado da outra. Com 8 anos de idade, a criança procura companhia e exige dos 
companheiros atenção. Como defende Borges (2008), é a partir desta idade que o grupo 
de pares passa a ser fundamental na vida social da criança, pois ela começa a afastar-se 
da influência parental. Convém referirmos que o aumento da idade acarreta outros 
comportamentos sociais, nomeadamente o aumento da partilha e da comunicação, assim 
como, das acções de hostilidade (Agaliotes & Kalyva, 2008; Fernandes, 1996). 
Contudo, a agressão e o contacto físico vão diminuindo e os insultos, as depreciações e 
outros tratamentos relacionados com a auto-estima passam a ocupar um lugar 
importante (Fernandes, 1996; Oliveira, 1999). 

Ao subdividirmos as crianças por grupos de idade podemos verificar vários 
aspectos em comuns em cada uma das faixas. Assim, o grupo de idade dos 6 e 7 anos é 
considerado a fase em que as crianças entram para a escola. É também a partir desta 
idade que as crianças começam a procurar diversas soluções e a reconhecer a solução 
correcta para o seu problema. Nesta faixa etária, as crianças passam a comparar-se com 
outras crianças da mesma idade. Estes dois factos, aliados ao crescimento da vida social 
da criança, diminuem a importância dos pais e da família como modelos de 
comportamento da criança e aumentam a importância dos amigos (Fontenelle, 2009). Já 
no grupo de idade de 8 e 9 anos, as crianças passam a racionalizar os seus pensamentos 
e as suas crenças, procurando as razões, os porquês por trás de um problema ou facto. 
Fontenelle (2009) refere que a partir dos 10 anos é considerada a fase da pré-
adolescência, onde as crianças passam a ter mais responsabilidades, passam também a 
querer e exigir mais respeito das outras pessoas, particularmente dos adultos. A criança 
nesta fase começa a compreender melhor a sociedade, as ordens sociais e os grupos. O 
mesmo autor menciona ainda que é a partir desta idade, que a participação num grupo 
de amigos que possuem gostos em comum começa a ser de maior importância para a 
criança, pois o modelo dado pelos amigos começa a obscurecer o modelo dado pelos 
pais. Também é nesta fase da pré-adolescência que começam as preocupações com a 
expectativa de ser aceite por um grupo.  

 Para além do tipo de interacções que vai sofrendo alterações (de pais para 
pares) com a idade e ano de escolaridade, o tipo de brincadeiras também vai passando 
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pelo mesmo. Pois, enquanto as crianças mais novas e frequentadoras dos primeiros anos 
escolares preferem jogos informais, as mais velhas elegem como favoritas os jogos 
desportivos como é o caso do futebol e do basquetebol (Pedro, 2005), pois são jogos 
que envolvem um maior convívio e competição.  

Através de tudo o que foi referido, podemos afirmar então que a actividade 
lúdica é fundamental para uma infância saudável, uma vez que permite à criança crescer 
de modo saudável física, intelectual e emocionalmente (Crawford & Raven, 2002), do 
mesmo modo que proporciona à criança a oportunidade de exercitar todas as suas 
funções, bem como, experimentar desafios, investigar e conhecer o mundo de forma 
natural e espontânea (Braccialli et al., 2004).  
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DO PRESENTE ESTUDO 

Para podermos dar resposta ao nosso objectivo geral que consiste em comparar 
a actividade lúdica e as relações interpessoais em crianças com e sem NEE que 
frequentam o 1º ciclo, consideramos os seguintes objectivos específicos: 

1. Comparar as crianças com e sem necessidades educativas especiais ao 
nível da relação com os pais, relação com os pares, importância da ludicidade, jogos e 
brincadeiras na escola, jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, jogos e brincadeiras 
favoritas, jogos e brincadeiras que gostariam de fazer, com quem brincam na escola, 
com quem brincam ao fim-de-semana, o que os adultos pensam da brincadeira, e porque 
os adultos não brincam como as crianças;  

2. Comparar os sexos ao nível da relação com os pais, relação com os pares, 
importância da ludicidade, jogos e brincadeiras na escola, jogos e brincadeiras ao fim-
de-semana, jogos e brincadeiras favoritas, jogos e brincadeiras que gostariam de fazer, 
com quem brincam na escola, com quem brincam ao fim-de-semana, o que os adultos 
pensam da brincadeira, e porque os adultos não brincam como as crianças. 

3. Comparar as crianças por grupo de idade ao nível da relação com os pais, 
relação com os pares, importância da ludicidade, jogos e brincadeiras na escola, jogos e 
brincadeiras ao fim-de-semana, jogos e brincadeiras favoritas, jogos e brincadeiras que 
gostariam de fazer, com quem brincam na escola, com quem brincam ao fim-de-
semana, o que os adultos pensam da brincadeira, e porque os adultos não brincam como 
as crianças. 

4.  Comparar as crianças por ano de escolaridade ao nível da relação com os 
pais, relação com os pares, importância da ludicidade, jogos e brincadeiras na escola, 
jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, jogos e brincadeiras favoritas, jogos e 
brincadeiras que gostariam de fazer, com quem brincam na escola, com quem brincam 
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ao fim-de-semana, o que os adultos pensam da brincadeira, e porque os adultos não 
brincam como as crianças.  

5. E por fim, nos casos em que se encontraram diferenças estatisticamente 
significativas nos objectivos referidos procedemos à testagem do modelo para explorar 
os efeitos de interacção das variáveis entre si. 
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CAPÍTULO III 
 

 METODOLOGIA 
 
 

O presente capítulo apresenta os métodos utilizados na investigação: o tipo de 
estudo, a amostra, a técnica de amostragem, o instrumento utilizado, as variáveis e, por 
último, os procedimentos estatísticos.  

 
TIPO DE ESTUDO   

O presente estudo é de carácter quantitativo, uma vez que utilizamos a medição 
numérica e o uso da estatística para estabelecer os padrões de comportamento da 
população (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). Apresenta também uma natureza 
transversal, uma vez que a amostra foi recolhida num único momento. Pode ser ainda 
caracterizado como quasi-experimental, isto porque o investigador não exerceu controlo 
sobre a variável independente (Almeida & Freire, 2003). Da mesma forma, adoptou-se 
também uma perspectiva comparativa, procedendo-se a comparações entre diferentes 
grupos (NEE, sexo, ano de escolaridade e grupo de idade).  

 
AMOSTRA 

A amostra deste estudo é constituída por um total de 271 crianças (n = 271), 
sendo que 60% pertencem ao sexo masculino (n = 162) e 40% ao feminino (n = 109). 
Verificamos neste estudo, também, que 29% da amostra são crianças sinalizadas com 
NEE (n = 79), enquanto 70% são crianças com um desenvolvimento normal (n = 192). 
Já no que diz respeito à idade das crianças, esta está compreendida entre os 6 (idade 
mínima) e os 12 anos (idade máxima), sendo 8.08 a média. As crianças distribuem-se 
pelos seguintes grupos de idade: 6 e 7 anos (43.9%) e os 8 e 9 anos (38.7%). 
Relativamente ao ano de escolaridade que as crianças frequentam temos uma ligeira 
prevalência das crianças que frequentam o 2º ano (32%), seguido do 4º ano (29.5%), 3º 
ano (21.8%) e, por último, 1º ano (16.6%).  

 
TÉCNICA DE AMOSTRAGEM 

Tendo por base os objectivos do estudo, apenas nos limitamos às crianças que 
frequentam as escolas do 1º ciclo, uma vez que é a fase escolar que maior relevo dá à 
actividade lúdica. É de salientar que um dos critérios que norteou a escolha das escolas 
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foi a proximidade e a facilidade de acesso. Relativamente às crianças com NEE 
presentes na amostra, procuramos que apenas fossem inquiridas aquelas que 
conseguissem compreender a tarefa, responder e realizá-la até ao fim. 

Para a recolha dos dados, foram ainda desenvolvidas algumas formalidades, 
nomeadamente, o primeiro contacto com os presidentes dos Agrupamentos das Escolas 
das Terras de Basto, situados a norte do País, onde foi explicado em que consistia o 
estudo, bem como quais eram alguns dos objectivos pretendidos. Seguidamente, foi 
entregue um ofício aos presidentes dos Agrupamentos com informação sobre o âmbito, 
os objectivos do estudo e o pedido de aplicação dos questionários aos alunos do 1ºciclo 
com e sem NEE. Para além disto, foi entregue um exemplar do consentimento 
informado, que seria mais tarde dirigido aos pais das crianças, em que constava a 
natureza do estudo e a garantia da confidencialidade e anonimato da participação dos 
filhos no estudo. Dadas as autorizações por parte dos Agrupamentos, entramos em 
contacto com as escolas do 1º ciclo, onde procedemos, seguidamente, à recolha dos seus 
dados. Aquando da recolha, os participantes foram verbalmente informados sobre a 
finalidade do estudo e dos dados, bem como foi garantido o anonimato e a 
confidencialidade.  

Deste modo, a amostra do presente estudo embora não seja representativa da 
população portuguesa, porque não foi recolhida aleatoriamente, pretende representar as 
características sócio-demográficas que se assemelham à mesma, no que diz respeito à 
idade, ano de escolaridade e ter ou não NEE (técnica de amostragem não probabilística 
e de conveniência). 

 
INTRUMENTO 

O Questionário de Atribuições sobre a Actividade Lúdica para Crianças 
(QAALC) foi desenvolvido por Pires (2009). Este instrumento divide-se em duas 
partes: uma primeira parte constituída por 26 itens, que pretende avaliar a importância 
do jogo para as crianças e a interacção estabelecida com os pais e com os pares. O 
sujeito tem em cada item duas opções de resposta que deve assinalar com uma cruz a 
opção que mais concorda, sendo que verdadeiro (V) é para o caso de concordar com o 
item e falso (F) para o caso de discordar. Estes itens referem-se a duas dimensões que 
Pires (2009) denominou por relação/interacção com os pais e relação/interacção com os 
pares na actividade lúdica. A segunda parte é composta por um conjunto de questões de 
carácter mais aberto, respeitantes ao tipo de jogos e de brincadeiras das crianças, à 
companhia das crianças nessas situações e, por fim, questões relativas à actividade 
lúdica e aos seus pais.  
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Relativamente às propostas da estrutura factorial do presente instrumento, 
constatamos que a única existente foi produzida pela própria autora do questionário. 
Nela, Pires (2009) propôs a existência de 3 factores que explicam 35.08% da variância, 
sendo que o primeiro explica 13.93%, o segundo 12.50% e o terceiro 8.65%. Os 
factores são denominados respectivamente por Relação/Interacção com os pais no 
brincar/jogar (itens 1, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 18 e 19; α de Cronbach de 0.824), Relação/ 
Interacção com os pares no brincar/jogar (itens 2, 8, 13, 14, 22, 23 e 26; α de Cronbach 
de 0.720) e Factor 3, uma vez que os itens são muito dispersos e não apresentam 
coerência que possibilite organizar uma categoria (itens 6, 7, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 24 e 
25; α de Cronbach de 0.235).  

 
VARIÁVEIS 

Tendo em conta o propósito do nosso estudo, as nossas variáveis independentes 
são: Necessidades Educativas Especiais, sexo, grupo de idade e ano de escolaridade, 
enquanto as variáveis dependentes são as seguintes: relação com os pais, relação com os 
pares, importância da ludicidade, jogos e brincadeiras na escola, jogos e brincadeiras ao 
fim-de-semana, jogos e brincadeiras favoritas, jogos e brincadeiras que gostariam de 
fazer, com quem brincam na escola, com quem brincam ao fim-de-semana, o que os 
adultos pensam da brincadeira, e porque os adultos não brincam como as crianças. 
 
PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

Para procedermos à introdução dos dados e posterior análise estatística 
utilizamos o software Statistical Package of Social Sciences 16 (SPSS). Primeiramente, 
e como forma de extracção dos factores subjacentes ao questionário foi realizada a 
análise factorial exploratória (AFE). A AFE é utilizada frequentemente na determinação 
das qualidades métricas de uma escala. Este tipo de análise permite-nos avaliar a 
validade factorial das questões que constituem as nossas escalas, informando-nos até 
que ponto elas estão a medir os mesmos conceitos ou variáveis (Bryman & Cramet, 
2003), permite-nos saber ainda quantos e quais os factores que o instrumento está a 
avaliar (Almeida & Freire, 2003). Seleccionamos ainda o teste Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) e o da esfericidade de Bartlett, de modo a saber se a aplicação da análise 
factorial tem validade para as variáveis escolhidas. O programa foi usado também para 
verificar o Alpha (α) de Cronbach isto é, o grau de consistência interna, cujos valores 
variam de 0 e 1, sendo 0.70 considerado o valor mínimo aceitável (Gerber & Finn, 
2005).  



24 
 

Para a caracterização da amostra realizamos a análise descritiva. E, antes de 
procedermos aos restantes testes, foi necessário analisar a distribuição, de modo a 
seleccionar os procedimentos estatísticos a utilizar. Para tal, observamos o valor do 
Skewness e Kurtosis e verificamos que estes se encontram no intervalo -1.96 e 1.96, o 
que nos permite utilizar a estatística paramétrica (Munro, 2001).  

Sempre que não se verificam as condições necessárias para a realização da 
análise multivariada da variância (MANOVA), isto é M de box menor ou igual a .05 e 
25% do total das variáveis dependentes não se apresentarem com homogeneidade de 
variâncias, tal como a medida pelo teste de levenne, procedemos à realização do t-test 
ou da análise da variância univariada (ANOVA), consoante o número de grupos em 
comparação. Assim, para verificar se existem diferenças entre ser ou não criança com 
NEE ao nível da relação com os pais, relação com os pares e importância da ludicidade, 
foi realizado o t-test. Este mesmo teste foi utilizado para verificar se existiam diferenças 
entre os sexos, relativamente à relação com os pais, relação com os pares e importância 
da ludicidade. Uma vez que os dados relativos às variáveis dependentes (jogos e 
brincadeiras na escola, jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, jogos e brincadeiras 
favoritas, jogos e brincadeiras que gostariam de fazer, com quem brincam na escola, 
com quem brincam ao fim-de-semana, o que os adultos pensam da brincadeira, e porque 
os adultos não brincam) são variáveis de natureza categórica, só é possível utilizarmos 
os chamados testes não paramétricos (Bryman & Cramer, 2003). Deste modo, para 
verificarmos se existem diferenças entre as crianças com e sem NEE ao nível das 
variáveis referidas, bem como se existem diferenças entre sexo, relativamente às 
mesmas recorremos ao teste Mann-Whitney. Este procedimento, bem como o t-test, 
procuram avaliar se existem diferenças estatisticamente significativas entre as médias de 
duas amostras independentes (Dancey & Reidy, 2006), sendo que o t-test é um teste 
paramétrico e o Mann-Whitney é o equivalente para a estatística não paramétrica.  

Para comparar as crianças por grupo de idade, bem como por ano de 
escolaridade ao nível da relação com os pais, relações com os pares e importância da 
ludicidade recorremos às ANOVAs, que têm como objectivo verificar se existem 
diferenças nas médias dos grupos (Dancey & Reidy, 2006). O Kruskal-Wallis é o 
equivalente não paramétrico da ANOVA e foi utilizado para se verificar as diferenças 
entre as crianças, por grupo de idade e por ano de escolaridade, relativamente às 
variáveis categóricas já mencionadas. Por último, de modo a verificarmos os efeitos de 
interacção das variáveis que apresentaram diferenças estatisticamente significativas, 
realizamos a análise multivariada de covariância (MANCOVA). Este é um teste 
estatístico semelhante à MANOVA que pretende remover o efeito de quaisquer 
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variáveis independentes métricas não controladas sobre as variáveis dependentes (Hair, 
Tatham, Anderson, & William, 1998). Em suma, a MANCOVA visa explorar 
simultaneamente a relação entre várias variáveis independentes e duas ou mais variáveis 
dependentes (Dancey & Reidy, 2006). 
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CAPÍTULO IV 
 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 

No presente capítulo apresentamos os resultados obtidos com o tratamento dos 
dados que realizamos logo após a sua recolha e consequente elaboração da base de 
dados. Iniciamos por a apresentar os resultados obtidos na AFE, bem como os 
resultados revelados pela estatística do KMO e do teste de Bartlett, de modo a 
analisarmos a adequação dos dados. Seguidamente verificamos o grau de consistência 
interna de cada uma das dimensões. Depois de apresentados estes resultados, 
prosseguimos com as comparações entre o grupo de crianças com e sem NEE, entre os 
sexos, entre os grupos de idade e entre os anos de escolaridade, ao nível das seguintes 
variáveis: relação com os pais, relação com os pares, importância da ludicidade, jogos e 
brincadeiras na escola, jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, jogos e brincadeiras 
favoritas, jogos e brincadeiras que gostariam de fazer, com quem brincam na escola, 
com quem brincam ao fim-de-semana, o que os adultos pensam da brincadeira e porque 
os adultos não brincam como as crianças. Por último, apresentamos os dados relativos à 
análise multivariada de co-variância.   
 
PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DO QAALC 

A análise factorial permite-nos agrupar um conjunto de itens, através de inter-
correlações, tornando possível a construção dos factores. Foi com este objectivo que 
realizamos a AFE para os 26 itens que compõem o QAALC. Assim, quando realizamos 
a AFE dos itens que compõem o instrumento em questão, optamos por aplicar a análise 
factorial forçada a 3 factores, visto ser esta a proposta da autora do questionário e 
também porque quando tendo como valor de referência o eigenvalue superior a 1, 
verificamos que daria 8 factores, o que consideramos ser um elevado número de 
factores para o instrumento em questão. Deste modo, após a realização da AFE com 3 
factores, verificamos que estes explicam 32% da variância e apresentam um valor 
aceitável de KMO de 0.670, bem como uma significância óptima no teste de Bartlett (p 
= .000). Após esta etapa foi necessário eliminar os itens 12, 16, 17, 20 e o 23, pois 
apresentavam uma carga factorial inferior 0.3 e eram demasiado ambíguos. Quando 
realizada novamente a AFE com os 5 itens já eliminados, esta passa a explicar 38.6% da 
variância, o KMO sobe ligeiramente para 0.696 e a significância do teste de Bartlett 
permanece óptima (p = .000). Após este procedimento, verificamos que o item 26 
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apresentava uma carga factorial nula, motivo pelo qual tivemos que eliminá-lo e realizar 
novamente a AFE, agora apenas com um total de 20 itens. Com esta última estrutura 
verificamos que a variância explicada pelos 3 factores sobe ligeiramente para 40.422.  

Através da última AFE, conseguimos agrupar um conjunto de itens em três 
factores, contudo foi necessário testarmos a adequabilidade do nosso modelo e para tal 
utilizamos a estatística de KMO e o teste de Bartlett. Com estes testes constatamos que 
existe adequação dos dados à análise factorial e que podemos prosseguir com os 
procedimentos, uma vez que obtivemos um KMO de 0.709, considerado adequado e 
uma significância óptima no teste de Bartlett (p = .000). 

A estrutura factorial deste estudo possibilita-nos organizar todos os itens em 
categorias bem definidas. Deste modo, tal como podemos verificar no Quadro 1, o 
factor 1 denominado por relação com os pais é composto pelos itens 3, 4, 10, 11, 15, 18 
e 19. O seguinte factor designado por relação com os pares é constituído pelos itens 1, 
2, 5, 7, 8, 13, 14 e 24. E, por último, denominamos o terceiro factor por importância da 
ludicidade, o qual contempla os itens 6, 9, 21, 22 e 25. 
 
Quadro 1 
Estrutura Factorial dos Itens do QAALC 

Itens 
Factores 

1 2 3 
1  0.335  
2  0.521  
3 0.577   
4 0.577   
5  0.630  
6   0.656 
7  0.374  
8  0.611  
9   0.445 
10 0.673   
11 0.767   
13  0.502  
14  0.563  
15 0.700   
18 0.783   
19 0.713   
21   0.606 
22   0.658 
24  0.678  
25   0.618 
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Um outro aspecto tido em consideração quando analisamos a nossa estrutura 
factorial foi o grau de consistência interna. Esta medida dá-nos a proporção da 
variabilidade nas respostas, que resulta das diferenças entre as respostas dos sujeitos. 
Ou seja, diferenças das respostas devem-se ao facto dos sujeitos terem diferentes 
opiniões e não devido a diferentes interpretações do instrumento. Esta consistência 
interna pode ser verificada pelo α de Cronbach, uma vez que ele reflecte o grau de 
covariância dos itens entre si.  

Assim, tal como podemos observar no Quadro 2, o Índice Total apresenta um α 
aceitável próximo de bom, pois apresenta um valor de 0.770. Quando verificamos o 
grau de covariância em cada um dos domínios, constatamos que é o factor relação com 
os pais, que apresenta uma boa consistência interna, pois α = 0.823. Já os α relativos aos 
domínios da relação com os pares e da importância da ludicidade, são considerados 
aceitáveis, uma vez que α = 0.641 e α = 0.564, respectivamente.  

 
Quadro 2 
Consistência Interna – Índice Total e por Cada Factor 

Factores α 

QAALC Total 0.770 

Relação com os Pais 0.823 

Relação com os Pares  0.641 

Importância da Ludicidade 0.564 

 
 
Antes de procedermos com as restantes análises estatísticas, foi necessário 

verificar a normalidade dos dados, para tal analisamos os valores de Skewness e de 
Kurtosis. Com este procedimento, concluímos que se tratava de uma distribuição 
normal, uma vez que todos esses valores se encontravam no intervalo de 1.96 e 1.96 
(Munro, 2001), permitindo-nos assim utilizar a estatística paramétrica. 

 
 

OBJECTIVO 1: CRIANÇAS COM E SEM NEE 
Sabendo que as variáveis em estudo seguem uma distribuição normal, 

procuramos testar se existem diferenças estatisticamente significativas entre a variável 
NEE ao nível da relação com os pais, relação com os pares e importância da ludicidade, 
através da aplicação do t-test para amostras independentes. Com este teste verificamos, 
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tal como podemos observar no Quadro 3, que não existem diferenças estatisticamente 
significativas em nenhum dos domínios mencionados. O que podemos referir é que, 
apesar dos valores médios também não serem significativos, pois são muito próximos, 
estes encontram-se ligeiramente superiores quando se trata das crianças sem NEE. 
 
Quadro 3 
Diferenciação da Relação com os Pais, Relação com os Pares e Importância da 
Ludicidade pela Variável NEE 

 
Com NEE 

(n=79) 
M±DP 

Sem NEE 
(n=192) 
M±DP 

t p 

Relação com os Pais 1.70±0.33 1.72±0.29 -0.510 .611 

Relação com os Pares 1.90±0.20 1.93±0.11 -1.244 .217 

Importância da Ludicidade 1.88±0.23 1.92±0.14 -1.469 .145 

Nota: *p  < .05 
 

 
No que concerne ainda ao objectivo 1 através das comparações das variáveis 

que se encontram apresentadas no Quadro  4  entre  crianças  com  NEE  e  sem  NEE,  
 
Quadro 4 
Diferenciação das Variáveis Dependentes pela Variável NEE 

 
Com NEE 
(n = 79) 

M 

Sem NEE 
(n = 192) 

M 
 
z 

 
U 

 
p 

Jogos e brincadeiras na escola 144.95 132.32 -1.536 6877.0 .125 

Jogos e brincadeiras ao fim-de-semana 144.90 132.34 -1.335 6881.0 .182 

Jogos e brincadeiras favoritas 148.36 130.91 -1.967 6607.5 .049* 

Jogos e brincadeiras que gostariam de fazer 134.42 136.65 - .233 7459.5 .816 

Com quem brincam na escola 138.37 134.02 -.453 7396.5 .651 

Com quem brincam ao fim-de-semana 144.96 132.32 -1.372 6876.5 .170 

O que os adultos pensam da brincadeira 133.47 136.33 -.318 7329.5 .751 

Porque os adultos não brincam como as criançass 119.17 142.14 -2.414 6214.0 .016* 

Nota: *p  < .05 
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observaram-se diferenças estatisticamente significativas ao nível da variável jogos e 
brincadeiras favoritas [U(79,192) = 6607.5, p = .049], bem como ao nível da variável 
porque os adultos não brincam como as crianças [U(79,192) = 6214.0, p = .016]. Podemos 
verificar ainda que existem diferenças significativas entre os valores médios dos grupos. 
Assim, estes valores indicam-nos que enquanto as crianças com NEE apresentam 
valores médios superiores nos jogos e brincadeiras favoritas (M = 148.36), as crianças 
sem NEE exibem valores médios mais elevados na porque os adultos não brincam como 
as crianças (M = 142.14). 
 
 
OBJECTIVO 2: SEXO 

Com o objectivo de averiguar se nos dois grupos de estudo, a variável sexo 
influenciava as dimensões do QAALC (relação com os pais, relação com os pares e 
importância da ludicidade) aplicamos o t-test. Através do presente teste apuramos que 
apenas existem diferenças estatisticamente significativas ao nível da relação com os pais 
[t (257.6) = 3.58; p < .001], sendo as meninas que valorizam mais este tipo de relação 
comparativamente aos meninos. Quando procedemos à comparação dos dois sexos, 
constatamos que existem diferenças entre os valores médios dos grupos, sendo os 
indivíduos do sexo feminino que apresentam médias mais elevadas na dimensão relação 
com os pais (M = 1.79), tal como podemos verificar no Quadro 5.  

 
Quadro 5 
Diferenciação da Relação com os Pais, Relação com os Pares e Importância da 
Ludicidade pela Variável Sexo 

 
Feminino 
(n=109) 
M±DP 

Masculino 
(n=162) 
M±DP 

t p 

Relação com os Pais 1.79± 0.26 1.66± 0.32 -3.58 .000* 

Relação com os Pares 1.93±1.43 1.91± 0.14 -1.08 .283 

Importância da Ludicidade 1.91± 0.18 1.91± 0.16 0.02 .984 

Nota: *p  < .05 
 
 

No que concerne à comparação do sexo masculino e sexo feminino ao nível 
das variáveis dependentes apresentadas no Quadro 6, podemos constar que existem 
diferenças entre os valores médios dos grupos, sendo as meninas, as que apresentam 
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médias mais elevadas nas variáveis analisadas. Tal como podemos observar no mesmo 
quadro, a análise do teste Mann-Whitney permitiu encontrar diferenças estatisticamente 
significativas ao nível das seguintes variáveis: jogos e brincadeiras na escola [U(162,109 ) 

= 7351.0, p = .003]; jogos e brincadeiras ao fim-de-semana [U(162,109) = 5903.0, p = 
.000]; jogos e brincadeiras favoritas [U(162,109 ) = 5985.0, p = .000]; e, jogos e 
brincadeiras que gostariam de fazer [U(162,109) = 6810.0, p = .000].  
 
Quadro 6 
Diferenciação das Variáveis Dependentes pela Variável Sexo 

 
Feminino 
(n = 109) 

M 

Masculino 
(n = 162) 

M 
 
z 

 
U 

 
p 

Jogos e brincadeiras na escola 149.56 126.88 7351.0 -2.976 .003* 

Jogos e brincadeiras ao fim-de-semana 162.84 117.94 5903.0 -5.152 .000* 

Jogos e brincadeiras favoritas 162.09 118.44 5985.0 -5.310 .000* 

Jogos e brincadeiras que gostariam de fazer 154.52 123.54 6810.0 -3.497 .000* 

Com quem brincam na escola 129.88 140.12 8161.0 -1.495 .135 

Com quem brincam ao fim-de-semana 134.58 136.96 8674.0 - .279 .781 

O que adultos pensam da brincadeira 144.89 129.15 7751.5 -1.895 .058 

Porque os adultos não brincam como as crianças 140.89 131.85 8186.5 -1.029 .303 

Nota: * p  < .05 

 
 
OBJECTIVO 3: GRUPO DE IDADE 

Na análise da variância ANOVA realizada para comparar as variáveis relação 
com os pais, relação com os pares e importância da ludicidade com os diferentes grupos 
de idade, observamos que apenas existem diferenças estatisticamente significativas ao 
nível da dimensão relação com os pais (F = 3.19; p = .043). No que concerne ao 
resultado do Post Hoc (Scheffe), este demonstra que as diferenças apenas são 
significativas entre os grupos de idade de 8 a 9 e 10 a 12 (p = .043). No que diz respeito 
aos grupos de idade, podemos ainda constatar que existem diferenças entre os valores 
médios dos grupos relativamente à dimensão relação com os pais, sendo as crianças de 
8 a 9 anos as que apresentam médias mais elevada (M = 1.76) (Quadro 7). 
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Quadro 7 
Diferenciação da Relação com os Pais, Relação com os Pares e Importância da 
Ludicidade pela Variável Grupo de Idade 

 
6 a 7 anos 
(n=119) 
M±DP 

8 a 9 anos 
(n=105) 
M±DP 

10 a 12 anos 
(n=47) 
M±DP 

 
F 

 
p 

Relação com os Pais 1.72±.30 1.76±0.29 1.63±0.34 3.19 .043* 

Relação com os Pares 1.92±0.14 1.93±0.13 1.90±0.17 1.04 .355 

Importância da Ludicidade 1.92±0.15 1.90±0.20 1.92±0.14 0.512 .600 

Nota: *p  < .05 

 
 

Para compararmos as crianças por grupo de idade, ao nível das variáveis 
dependentes que se encontram no Quadro 8, tivemos que aplicar o teste Kruskal-Wallis. 
Através deste procedimento podemos verificar, que apenas existem diferenças 
estatisticamente significativas ao nível da variável porque os adultos não brincam como 
as crianças [χ2

(2) = 7.38, p = .024]. Podemos apurar ainda a existência de diferenças 
entre os valores médios dos grupos na variável mencionada, sendo o grupo de idade dos 
6 e 7 anos que apresentam uma média superior (M = 147.24), seguido pelo grupo de 
idades de 8 a 9 (M = 131.16) e, por último, os 10 a 12 (M = 115.39).  

 
Quadro 8 
Diferenciação das Variáveis Dependentes pela Variável Grupo de Idade 

 
6 a 7 

(n=119) 
M 

8 a 9 
(n=105) 

M 

10 a 12 
(n=47) 

M 
 

X2 
 

p 

Jogos e brincadeiras na escola 138.80 136.79 127.15 1.24 .539 

Jogos e brincadeiras ao fim-de-semana 140.21 133.81 130.23 0.84 .656 

Jogos e brincadeiras favoritas 144.67 128.23 131.40 3.69 .157 

Jogos e brincadeiras que gostariam de fazer 141.79 131.83 130.21 1.40 .497 

Com quem brincam na escola 140.52 129.44 139.21 2.43 .297 

Com quem brincam ao fim-de-semana 127.69 146.61 133.34 4.29 .117 

O que adultos pensam da brincadeira 131.42 140.51 134.73 1.03 .598 

Porque os adultos não brincam como as crianças 147.24 131.16 115.39 7.55 .024* 

Nota: *p  < .05 
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OBJECTIVO 4: ANO DE ESCOLARIDADE 
Através da análise da ANOVA realizada para comparar as 3 dimensões 

(relação com os pais, relação com os pares e importância da ludicidade) com os 
diferentes anos de escolaridade, os resultados revelaram não existirem diferenças 
estatisticamente significativas, pois p > .05. Verificamos ainda que não existem 
diferenças significativas entre os valores médios dos grupos, uma vez que pelo que 
verificamos no Quadro 9, estes são relativamente próximos. 
 
Quadro 9 
 Diferenciação da Relação com os Pais, Relação com os Pares e Importância da 
Ludicidade pela Variável Ano de Escolaridade 

 
1ºano 
(n=45) 
M±DP 

2ºano 
(n=87) 
M±DP 

3ºano 
(n=59) 
M±DP 

4ºano 
(n=80) 
M±DP 

 
F 

 
p 

Relação com os pais 1.81±0.28 1.67±0.31 1.76±0.29 1.69±0.32 2.436 .065 

Relação com os pares 1.93±0.17 1.92±0.11 1.93±0.15 1.91±0.15 0.365 .778 

Importância da Ludicidade 1.94±0.15 1.90±0.16 1.90±0.28 1.91±0.28 0.418 .740 

Nota: *p  < .05 

 
 

A comparação dos anos de escolaridade ao nível das variáveis dependentes que 
se encontram no Quadro 10, através da análise do teste Kruskal-Wallis, permitiu que 
verificássemos apenas a existência de diferenças estatisticamente significativas na 
variável jogos e brincadeiras favoritas [χ2

(3) = 19.49, p = .000] e na porque os adultos 
não brincam como as crianças [χ2

(3) = 7.88, p = .048]. Podemos constatar ainda que 
existem diferenças entre os valores médios dos grupos ao nível da variável dependente 
jogos e brincadeiras favoritas, sendo as crianças do 1º ano de escolaridade as que 
apresentam médias mais elevadas (M = 175.10), seguindo-se o 3º ano de escolaridade 
(M = 134.25). É este mesmo ano que apresenta, em geral, valores médios superiores nas 
restantes variáveis dependentes analisadas, à excepção da dimensão porque os adultos 
não brincam como as crianças, pois nesta é o 2º ano de escolaridade que apresenta 
valores médios superiores (M = 147.09), seguindo-se o 1º ano (M = 142.66), o 4º ano 
(M = 134.56) e com valores mais baixos o 3º ano de escolaridade (M = 114.56). 
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Quadro 10 
Diferenciação das Variáveis Dependentes pela Variável Ano de Escolaridade 

 
1ºano 
(n=45) 

M 

2ºano 
(n=87) 

M 

3ºano 
(n=59) 

M 

4ºano 
(n=80) 

M 

 
X2 

 
p 

Jogos e brincadeiras na escola 159.93 131.20 138.51 127.70 7.315 .062 

Jogos e brincadeiras ao fim-de-semana 157.44 130.56 131.47 133.19 5.071 .167 

Jogos e brincadeiras favoritas 175.10 124.55 134.25 127.75 19.49
3 .000* 

Jogos e brincadeiras que gostariam de fazer 156.01 135.83 135.47 125.32 5.307 .151 

Com quem brincam na escola 137.61 143.32 130.47 131.21 2.751 .432 

Com quem brincam ao fim-de-semana 131.71 126.42 148.26 139.79 3.966 .265 

O que os adultos pensam da brincadeira 138.37 131.60 123.12 147.08 4.742 .192 

Porque os adultos não brincam como as crianças 142.66 147.09 114.56 134.56 7.883 .048* 

Nota: *p  < .05 

  
 
OBJECTIVO 5:EFEITO DE INTERACÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Por último, realizamos a Análise Multivariada de Covariância (MANCOVA), 
uma vez que pretendíamos explorar os efeitos de interacção das variáveis entre si. 
Através deste teste estatístico verificamos que existe efeito de interacção das variáveis 
entre si [F(3,263) = 4.117, p = .007, Wilk´s Lambda = .955, η2 = .045]. Assim, a análise 
multivariada demonstrou a seguinte expressão de efeitos significativos: do sexo ao nível 
da relação com os pais [F(2,267) = 11.211, p = .001], apresentando um grau de 97% de 
certeza de que existem diferenças significativas. Ainda relativamente ao sexo podemos 
constatar que existem diferenças entre os valores médios dos grupos, sendo as meninas, 
tal como esperado que apresentam médias mais elevadas na dimensão analisada. 
Verificamos, ainda, que existe um efeito significativo da variável independente NEE ao 
nível da importância da ludicidade [F(2,267) = 4.693, p = .031], tendo um grau de certeza 
de 50%. Já relativamente aos valores médios dos grupos verificamos que existem 
diferenças, sendo as crianças sem NEE que apresentam médias superiores à dimensão 
em questão.  

No capítulo seguinte, referente à discussão dos resultados contemplaremos as 
implicações teóricas dos números até aqui apresentados. 
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSSÃO  
 
 

 No capítulo anterior foi efectuada a apresentação dos dados obtidos no nosso 
estudo. Assim, tendo em conta os procedimentos estatísticos realizados e a análise dos 
dados, a presente discussão irá respeitar a ordem anteriormente definida na apresentação 
dos resultados. Deste modo, começamos por discutir, de forma breve, os resultados da 
AFE e da consistência interna do Questionário de Atribuições sobre a Actividade 
Lúdica para Crianças (QAALC), bem como compará-los com a única estrutura factorial 
existente. Temos por objectivo dar uma maior atenção relativamente aos resultados 
encontrados da variável NEE ao nível da relação com os pais, relação com os pares e 
importância da ludicidade, tecendo ainda algumas justificações e considerações. Com a 
presente discussão procuramos discutir ainda os dados obtidos das variáveis sócio-
demográficas (sexo, grupo de idade e ano de escolaridade) ao nível do conjunto das 
variáveis dependentes analisadas, dando no entanto, especial relevância ao sexo. Por 
último, iremos discutir os resultados das variáveis que apresentam efeitos de interacção 
entre si.  
 
PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DO QAALC 

Os resultados por nós obtidos através da AFE do QAALC permitem-nos 
denominar os três factores por relação com os pais, relação com os pares e importância 
da ludicidade, respectivamente. O primeiro factor foi denominado deste modo por 
incluir itens que se relacionam com a relação e a interacção com os pais na brincadeira: 
3- “Costumo brincar com o meu pai”; 4- “Costumo brincar com a minha mãe”; 10- “O 
meu pai costuma fazer jogos comigo”; 11- “A minha mãe costuma fazer jogos comigo”; 
15- “Os meus pais brincam muito comigo”; 18- “O meu pai chama-me para brincar com 
ele” e, 19- “A minha mãe chama-me para brincar com ela”. Os itens presentes neste 
primeiro factor vão de encontro à denominação de Pires (2009), à excepção do item 1 
(“Costumo brincar com outras crianças”) e 5 (“Gosto de brincar com outras crianças”) 
que não se encontram neste nosso domínio. A segunda dimensão nomeada de relação 
com os pares inclui itens associados à interacção e relação das crianças com os pares e 
compreende o item 1 e 5 referidos anteriormente, bem como os seguintes itens: 2- “As 
outras crianças pedem para brincar comigo”; 7- “Gosto mais de brincar com outras 
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crianças”; 8- “As outras crianças convidam-me para brincar com elas”; 13- “Costumo 
pedir a outras crianças para brincarem comigo”; 14- “As outras crianças às vezes 
querem entrar nas minhas brincadeiras” e 24- “Gosto de jogar e brincar em grupo”. 
Apesar da denominação do factor ir de encontro à de Pires (2009), a nossa dimensão 
não possui o item 22 (“As crianças podem aprender coisas importantes através das 
brincadeiras e dos jogos”), 23 (“Na escola tenho muitos amigos para brincar”) e 26 
(“Todas as crianças têm o direito a brincar”). Por último, a denominação do terceiro 
factor por importância da ludicidade deve-se ao facto de todos os itens estarem 
relacionados com a brincadeira e a ludicidade das crianças, bem como a importância 
que estas atribuem às actividades lúdicas: 6- “Na escola, gostava que se fizessem jogos 
para nos divertirmos”; 9- “Tenho que fazer muitas coisas (TPC´s, etc.) mas ainda tenho 
tempo para brincar”; 21- “Quando tento entrar nas brincadeiras das outras crianças elas 
deixam”; 25- “As crianças devem brincar todos os dias”, e 22. Ao contrário da 
dimensão relação com os pais e relação com os pares, o terceiro factor (importância da 
ludicidade) não vai de encontro à denominação de Pires (2009), uma vez que a estrutura 
factorial da autora não contempla esta dimensão. Isto deve-se ao facto, do factor 
apresentado por Pires (2009) conter itens muito dispersos e sem coerência entre si, 
impossibilitando a organização de uma categoria. 

Para além da AFE, analisamos a consistência interna da escala geral e das suas 
dimensões e verificamos que os nossos valores α vão de encontro ao da autora, uma vez 
que são próximos. Pois, ao comparamos o nosso α relativo à escala total (α  = 0770) 
com a de Pires (α = 0.750), bem como quanto à dimensão relação com os pais (α = 
0.823), comparada com a da autora (α = 0.824), verificamos que o grau de consistência 
interna é relativamente próximo. Apenas existem diferenças ao nível da relação com os 
pares, pois os valores de α são superiores no estudo realizado por Pires (α = 0.720). 
Quanto à consistência interna da nossa última dimensão (importância da ludicidade), 
não temos comparação possível. Podemos apenas referir que comparativamente às 
nossas outras dimensões, esta é a que apresenta um α de Cronbach menor (α = 0.564), 
que pode ser justificada pelo pequeno número de itens que a constitui.  

Assim, por tudo o que foi referido, podemos constatar que a estrutura factorial 
por nós proposta para o QAALC, apresenta as três dimensões bem consistentes, uma 
vez que todos os itens que compõem cada um dos domínios (relação com os pais, 
relação com os pares e importância da ludicidade) são coerentes entre si, bem como 
apresenta boas propriedades psicométricas, quer ao nível da consistência interna, quer 
ao nível da adequação dos dados (teste do KMO e da esfericidade de Bartlett). 
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OBJECTIVO 1: CRIANÇAS COM E SEM NEE 
Os resultados do nosso primeiro objectivo indicam-nos que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as crianças com e sem NEE ao nível da 
relação com os pais, relação com os pares e importância da ludicidade. Estes resultados 
vão de encontro aos dados de Pires (2009), pois apontam para o mesmo. Deste modo, 
ambos os estudos indicam que a actividade lúdica é importante para qualquer criança, 
com ou sem NEE, embora na opinião de Pires (2009) o brincar se torne ainda mais 
relevante para estas últimas, uma vez que a brincadeira para elas não se resume apenas à 
ocupação dos tempos livres, apresentando-se também como um agente muito 
importante na promoção do seu desenvolvimento. Os resultados do nosso estudo, apesar 
de não significativos, revelam ainda que o grupo de crianças sem NEE, 
comparativamente às crianças com NEE, valoriza mais, a relação com os pais, a relação 
com os pares, bem como a importância da ludicidade. Contudo, estes dados discordam 
dos de Pires (2009), pois apesar de utilizar o mesmo instrumento e o mesmo tipo de 
população, à excepção da relação com os pares, é o grupo das crianças com NEE que 
mais valoriza a relação com os pais, bem como fazem atribuições mais fortes à 
ludicidade. É de salientar que relativamente às interacções entre crianças com 
deficiência e a família, os trabalhos são muito escassos (Silva & Dessen, 2003), sendo 
que os existentes apenas privilegiam a relação entre mãe e filho. Deste modo, no 
seguimento de vários autores, igualmente defendemos a importância dos pais na 
participação das brincadeiras dos seus filhos, sendo necessário reforçar ainda mais este 
tipo de interacção quando existem crianças com um desenvolvimento atípico, uma vez 
que os pais podem estimular os seus filhos, bem como oferecer um repertório vasto de 
experiências (Hsieh, 2008; Pires, 2009). Relativamente à relação com os pares, como já 
foi referido anteriormente apesar de não se verificarem diferenças estatisticamente 
significativas, vários estudos, incluindo o nosso, apontam que em situações de jogo 
existe, efectivamente, interacção entre crianças com e sem NEE (Díaz, 2007; Fernandes, 
Neto, & Morato, 2003; Hestenes & Carroll, 2000). Também relativamente a esta 
problemática, Nabors e colaboradores (1997) realizaram um estudo com uma amostra 
constituída por crianças com e sem NEE, onde efectuaram observações em contexto de 
jogo natural e verificaram que as crianças com NEE e sem NEE interagiam entre si. Os 
mesmos investigadores verificaram que as crianças com um desenvolvimento atípico 
agiam do mesmo modo que as crianças com um desenvolvimento normal a conversar e 
a brincar. Fernandes e colaboradores (2003) igualmente constatam que em situações de 
jogo observadas entre crianças com e sem NEE, existe interacção entre estes dois 
grupos. Sousa (2007) salienta, ainda, que essa interacção é quase obrigatória nas classes 
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regulares, uma vez que foram e continuam a ser implementadas medidas de inclusão nas 
escolas e estratégias de estimulação de interacção entre as crianças. Com tudo isto, 
podemos afirmar que o nosso estudo discorda daqueles que referem que as crianças com 
NEE não são capazes de interagir do mesmo modo que as crianças que apresentam um 
desenvolvimento normal (Okagaki et al., 1998).  

Posto isto, podemos referir que é necessário encarar tanto os pais como os 
pares como variáveis influentes do jogo. Pois, de facto, o jogo mais do que uma 
construção individual, é uma construção social e por isso só pode ser entendido através 
das experiências e vivências sociais. Tal como referimos, as relações com os pares são 
significantes para as crianças em geral, uma vez que são um forte contributo para o 
desenvolvimento das mesmas. E, uma vez que o brincar é uma actividade universal e 
que permite o estabelecimento de interacções com os outros, pode minimizar as 
diferenças existentes entre as crianças com e sem NEE.   

Através das questões abertas do QAALC procuramos verificar se existiam ou 
não diferenças entre as crianças com e sem NEE ao nível dos jogos e brincadeiras 
durante a semana, jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, jogos e brincadeiras favoritas, 
jogos e brincadeiras que gostariam fazer, com quem brincam na escola, com quem 
brincam ao fim-de-semana, o que os adultos pensam da brincadeira e porque os adultos 
não brincam. Os nossos resultados apontam, tal como constatamos no capítulo anterior, 
que apenas existem diferenças estatisticamente significativas nos dois grupos 
relativamente aos jogos e brincadeiras favoritas e porque os adultos não brincam. Estes 
resultados discordam dos dados do estudo de Pires (2009), uma vez que a autora 
verifica que tanto ao nível dos jogos e brincadeiras favoritas como porque os adultos 
não brincam como as crianças, não existem diferenças estatisticamente significativas, 
em vez disso subsiste uma notória similitude entre os dois grupos de crianças. No 
entanto, os nossos resultados vão de encontro aos dados do estudo realizado por Case-
Smith e Kuhaneck (2008). Estes investigadores realizaram uma pesquisa com numa 
amostra total de 166 crianças, 83 das quais com NEE e verificaram que existiam 
diferenças relativamente aos jogos e brincadeiras favoritas. Estas diferenças segundo 
eles devem-se à preferência das crianças com desenvolvimento atípico pelas actividades 
de exploração de objectos, contrariamente às preferências das crianças com um 
desenvolvimento normal. Outra explicação que pode ser dada para os nossos resultados 
é a de Diamond e colaboradores (1993) que sugerem que os tipos de actividades lúdicas 
realizadas pelas crianças com NEE são actividades mais isoladas e menos susceptíveis 
de participar em brincadeiras de grupo, contrariamente aos seus pares sem deficiência. 
Relativamente à segunda variável referida como significativa (porque os adultos não 
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brincam como as crianças), não encontramos estudos que a relacionassem com a nossa 
variável independente em estudo. 

Quanto às variáveis não significativas: jogos e brincadeiras na escola, jogos e 
brincadeira ao fim-de-semana, com quem brincam na escola, com quem brincam ao 
fim-de-semana, vão de encontro aos resultados de Pires (2009), uma vez que também no 
estudo da autora não existem diferenças marcantes em nenhuma delas, sendo evidente a 
similaridade das preferências por ambos os grupos ao nível dos jogos e brincadeiras na 
escola e jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, tendo destaque as actividades que 
envolvam interacção com os outros, nomeadamente o futebol e as apanhadas. Posto isto, 
podemos afirmar que existe a predilecção em ambos os grupos por jogos considerados 
associativos, cooperativos e competitivos, bem como praticados ao ar livre. 
Relativamente a com quem brincam na escola e com quem brincam ao fim-de-semana 
os nossos resultados e os de Pires (2009) apontam que ambos os grupos, na sua maioria, 
gostam de interagir com outras crianças quer sejam amigos, colegas ou familiares, o que 
vai de encontro também ao estudo de Poletto (2005). Apenas uma pequena minoria das 
crianças preferem brincar sozinha.  
 
OBJECTIVO 2: SEXO 

Com o segundo objectivo procuramos comparar o sexo feminino e masculino 
ao nível da relação com os pais, relação com os pares e importância da ludicidade e os 
resultados por nós encontrados evidenciam diferenças estatisticamente significativas ao 
nível da relação com os pais, sendo as meninas quem mais valoriza este tipo de relação, 
e apesar de não ser significativo, são também elas que dão mais valor à relação com os 
pares. Estes mesmos resultados são partilhados por Pires (2009), pois no seu estudo, 
apesar das diferenças não serem significativas, é o sexo feminino que mais valoriza a 
relação com os pais no brincar, assim como a relação com os pares. Contudo, é de 
salientar que estes dados não vão totalmente de encontro aos resultados de outros 
autores, uma vez que alguns estudos referem que é o sexo masculino que dá mais valor 
à relação com os pares, apresentando consequentemente maiores níveis de interacção 
social (Hansen et al., 2007; Sánchez, 2005; Trnavsky, 1997; Wanderlind et al., 2006). 

Existem algumas pesquisas que tentam justificar estes factos, nomeadamente as 
de Maccoby (1980), Hoffman (1977) e Turner e Gervai (1995), que sugerem que esta 
maior interacção/ relação entre os pais e as meninas deve-se ao facto delas serem mais 
empáticas, obedientes e cooperantes com os pais, procurando constantemente a 
aprovação deles. Já Lytton e Romney (1991) numa análise que efectuaram de 172 
estudos realizados entre 1952 e 1987, constataram que os rapazes são mais socializados 
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do que as raparigas, uma vez que os pais desde cedo pressionam mais o sexo masculino 
a actuar como “verdadeiros rapazes”, não exercendo tanta pressão pelo sexo oposto. Por 
sua vez, Leaper (2000), na sua investigação, salienta que os pais demonstram mais 
encorajamento de independência aos filhos do que às filhas. Sánchez (2005), no mesmo 
seguimento, evidencia no seu estudo com crianças de ambos os sexos e respectivos pais, 
que com as meninas, os pais apresentam uma maior interacção, participação, bem como 
uma maior proximidade física nas brincadeiras, envolvendo-se mais com elas do que 
com os rapazes. Como possível justificação para a maior interacção dos rapazes com os 
pares do que com os seus pais, recorremos à investigação de Demo (1992), realizada 
com os pais dos Estados Unidos da América que constatou que, como estes dispendem 
muito pouco tempo diariamente para a interacção com os seus filhos, as crianças passam 
então a estar mais tempo na rua a brincar com os amigos. Posto isto, podemos referir 
que, como os pais são mais controladores, directivos e encorajadores de independência 
com os filhos do que com as filhas, eles acabam por se envolver mais com os colegas, 
não valorizando tanto as relações e interacções existentes no seio familiar. Um outro 
facto que encontramos na literatura é que este tipo de relação e interacção mais 
valorizada tanto pelos meninos como pelas meninas pode dever-se à actividade lúdica 
realizada por eles. Esta reflexão vai no sentido das pesquisas de vários autores (Cherney 
& London, 2006; Macarini & Vieira, 2006; Souza & Rodrigues, 2002; Wanderlind et 
al., 2006), que constatam que, uma vez que as meninas se envolvem mais em 
actividades domésticas, realizadas em casa num ambiente calmo, acabam por passar 
mais tempo com os seus pais, nomeadamente com a mãe. Já os meninos, segundo os 
resultados do estudo de Martin e Fabes (2001), como passam mais tempo a brincar com 
outros meninos, brincadeiras turbulentas que envolvem actividade física, acabam por 
passar consequentemente pouco tempo em casa, estabelecendo assim pouco contacto 
com os adultos. 

Os nossos resultados apontam, ainda, para outras diferenças significativas do 
sexo ao nível dos jogos e brincadeiras na escola, jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, 
jogos e brincadeiras favoritas e jogos e brincadeiras que gostariam de fazer. Assim 
sendo, os nossos resultados vão de encontro a vários estudos que apontam para a 
existência de segregação sexual no jogo, existindo assim diferenças no tipo de jogos e 
brincadeiras realizados pelas raparigas e pelos rapazes (Cherney & London, 2006; 
Finco, 2003; Macarini & Vieira, 2006; Underwood, 2004), indo de encontro ao que já 
foi referido na revisão de literatura. Assim, segundo várias pesquisas enquanto as 
meninas se envolvem mais em brincadeiras e jogos do tipo faz-de-conta e imaginação 
como jogar às professoras, princesas, entre outras, os meninos optam por jogos e 
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brincadeiras mais competitivas e de maior actividade como o futebol, a bicicleta e as 
corridas (Macarini & Vieira, 2006; Pedro, 2005; Underwood, 2005; Wanderlind et al., 
2006). Podemos evidenciar ainda mais estas diferenças no estudo de Macarini e Vieira 
(2006). A pesquisa destes autores com crianças de ambos os sexos, teve como objectivo 
caracterizar os diferentes tipos de brinquedos utilizados nas interacções sociais das 
crianças em idade escolar e verificar as possíveis diferenças de género existentes na 
brincadeira. Os resultados deste estudo apontam uma clara preferência do sexo 
masculino pelos jogos sociais (37.6%), seguido de brincadeiras que reproduzem o 
mundo técnico (17.2%), enquanto isso, verifica-se que a preferência das crianças do 
sexo feminino é maioritariamente pelas actividades que envolvam desenvolvimento 
afectivo (37.3%) e pelos jogos de fantasia (37%). Do mesmo modo, Pedro (2005) 
realizou um estudo com uma amostra de 156 crianças, sendo 79 rapazes e 77 raparigas 
com idades compreendidas entre os 7 e os 12, que frequentavam do 2º ao 4º da Escola 
do 1º ciclo de Ensino Básico de Valpaços. Os seus resultados apontam que, enquanto as 
meninas praticam mais actividades do tipo intelectual, os meninos, por sua vez, têm 
uma maior apetência pelas actividades desportivas como a natação, o futebol e o karaté. 
Através de todos estes resultados, incluindo o nosso, podemos referir que um dos 
motivos pela preferência dos meninos em relação às actividades desportivas, 
nomeadamente do futebol, deve-se ao facto desta ser uma actividade que, normalmente, 
envolve competição e convívio pois é jogado por várias crianças (Cherney & London, 
2006). A literatura existente sobre a temática sugere que estas diferenças existentes nos 
meninos e nas meninas, pode dever-se também à socialização que as crianças tiveram, 
pois esta faz-se de diferentes meios e em distintos contextos de acordo com o sexo 
feminino e com o masculino (Gomes, Nunes, & Marques, 2003). A maturidade é outra 
justificação que a literatura aponta, já que as meninas atingem mais cedo a maturidade 
do que os sujeitos do sexo masculino, não só quanto ao tipo de jogos que escolhem, mas 
também quanto aos seus temas de conversa (Papalia, et al., 2002).  

Para além disto, os nossos resultados apontam ainda que relativamente ao tipo 
de actividades realizadas pelas crianças durante a semana na escola e ao fim-de-semana 
são ligeiramente diferentes, uma vez que nos dias de escola 72.3% referem praticar 
jogos de maior actividade (futebol, corridas, caçadinhas, escondidas, entre outros), 
seguindo-se os jogos de menor actividade com 15.5% (jogar computador, playstation, 
ler, pintar, jogar jogos, entre outros). Já ao fim-de-semana evidenciamos que as crianças 
têm uma preferência ligeiramente maior por jogos e brincadeiras que envolvam uma 
menor actividade (48%), seguindo-se os jogos de maior actividade física (43%). Estes 
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resultados são partilhados por vários autores como por exemplo por Pedro (2005) e por 
Brett e colaboradores (2002). 

 
 OBJECTIVO 3: GRUPO DE IDADE 

Os nossos resultados apontam que quando procuramos comparar as crianças 
por grupo de idade ao nível da relação com os pais, relação com os pares e importância 
da ludicidade, apenas existem diferenças significativas relativamente à relação com os 
pais, sendo as crianças dos 8 a 9 anos que apresentam relações e interacções mais 
positivas e significativas com os pais. Estes resultados discordam dos dados de Pires 
(2009), uma vez que no seu estudo, são as crianças mais novas (6-7 anos) 
comparativamente às mais velhas, que apresentam maior interacção e relação positiva 
com os pais. Os nossos dados não corroboram também os resultados de Coolaham, 
Mendez, Fantuzzo e McDermott (2000) que referem no seu estudo que são as crianças 
mais novas que se envolvem mais nas interacções e relações familiares. Estes mesmos 
dados apontam que as crianças de maior faixa etária apresentam maiores níveis de 
interacção social com os pares. É de salientar que o único estudo a que os nossos 
resultados vão de encontro é ao de Canavarro, Pereira, Canavarro, Reis, Cardoso, & 
Mendonça (2002), que através de um estudo longitudinal verificam que o envolvimento 
e a interacção existente entre os pais e as crianças, apenas diminui, quando estas 
transitam para o 2º ciclo. Para além destes estudos, deparamo-nos com dados que 
referem que é a partir dos 8 anos, que as crianças começam a procurar companhia e a 
exigir atenção, afastando-se do seio familiar. Os pares a partir desta fase passam a ser 
fundamentais para a vida social da criança (Borges, 2008). Posto isto, poderemos referir 
que, como as crianças que participam neste estudo, pertencem a meios pequenos e 
rurais, a relação e interacção com os pais ainda é a que mais privilegiam, iniciando mais 
tarde a “transição” para o grupo de pares.  

Ainda relativamente ao mesmo objectivo, verificamos que existem diferenças 
significativas entre os grupos de idade ao nível do porque os adultos não brincam como 
as crianças, sendo o grupo de crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 7 anos 
o que apresenta uma média superior. Deste modo, podemos referir que é nesta faixa 
etária que as crianças mais sentem a necessidade de brincar com os seus pais. Este 
mesmo resultado é partilhado por Poletto (2005) que defende que os pais possuem 
pouco tempo para brincar com os filhos, uma vez que se ocupam dos serviços de casa, e 
quando não estão ocupados com tais serviços, ocupam o seu tempo com os filhos a 
conversar ou a brincar muito pouco. Outra explicação que podemos tirar dos nossos 
resultados é que é nesta fase que a criança começa a sentir que o brincar não é 
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equivalente ao jogo para os adultos, pois não é uma simples recreação, uma vez que o 
adulto que brinca afasta-se da realidade, enquanto a criança ao brincar avança para 
novas etapas de domínio do mundo que a cerca.  
 
OBJECTIVO 4: ANO DE ESCOLARIDADE 

Foi também nosso objectivo comparar o ano de escolaridade ao nível da 
relação com os pais, relação com os pares e importância da ludicidade e, tal como Pires 
(2009), verificamos a não existência de relações significativas. Podemos então referir 
que as interacções sociais com os pais e com os pares, bem como a ludicidade são 
importantes para as crianças independentemente do ano de escolaridade que estas 
frequentem. Com este estudo ainda podemos verificar que existem diferenças 
significativas do ano de escolaridade ao nível dos jogos e brincadeiras favoritas, bem 
como no porque os adultos não brincam como as crianças. As diferenças significativas 
existentes no ano de escolaridade ao nível dos jogos e brincadeiras favoritas vão de 
encontro ao que Pedro (2005) refere no seu estudo. Neste, o autor defende que existe 
claramente uma diferença significativa dos jogos das crianças com diferentes idades e 
em diferentes anos de escolaridade, pois enquanto as crianças mais novas escolhem 
jogos informais, as mais velhas elegem os jogos desportivos simplificados. 
Relativamente à variável porque os adultos não brincam como as crianças, apenas 
podemos mencionar o que foi discutido no objectivo anterior, uma vez que o ano de 
escolaridade em causa (2º ano) normalmente coincide com o grupo de idade referido no 
objectivo anterior (6 e 7 anos). Uma outra justificação que podemos fazer através dos 
nossos resultados tem a ver com o facto de a criança nesta fase ter a consciência que as 
brincadeiras são delas, tendo os adultos já passado por essa etapa, contudo nem sempre 
conseguem compreender porque eles não continuam a brincar como elas.  
 
OBJECTIVO 5: EFEITO DE INTERACÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS 

Relativamente ao nosso último objectivo verifica-se que existem diferenças 
significativas quanto à relação com os pais, sendo como já foi referido e esperado, que 
são as meninas que mais valorizam este tipo de relação. Os resultados indicam que 
existem diferenças significativas na variável NEE ao nível da importância da ludicidade, 
sendo as crianças com um desenvolvimento normal que maior relevo dão à actividade 
lúdica.  

Apesar de já termos evidenciado ao longo revisão da literatura e da discussão 
sobre o relacionamento das crianças do sexo feminino com os seus pais, apenas 
referiremos, que este se deve ao facto delas serem mais “caseiras”, obedientes e 
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cooperantes, tendo a necessidade de ter constantemente a aprovação dos adultos, 
inclusive nas actividades lúdicas (Papalia et al., 2002). As meninas também durante esta 
fase (escolar) sentem-se frequentemente mais confiantes, pois têm as pessoas amadas ao 
seu lado, ou seja os seus pais. As meninas são vistas pelos seus pais como mais frágeis, 
necessitando deste modo de uma maior protecção comparativamente aos rapazes. Um 
aspecto relevante, relacionado com o relacionamento de pais e filhos durante a 
brincadeira, prende-se com o facto de que durante este tipo de actividades, os pais 
podem ensinar os filhos a perder os medos e a lidar com as frustrações, bem como 
ajudá-los a desafiar a vida e a ultrapassar alguns obstáculos (Salomão, Martini, & 
Jordão, 2007). Quanto ao último resultado mencionado temos a referir que a ludicidade 
é de extrema importância para toda e qualquer criança, pois esta exerce um papel 
fundamental no seu desenvolvimento psicológico, social, motor e cognitivo. Contudo, 
entre as crianças com e sem NEE podem existir diferenças no modo como atribuem 
importância à lucidade. Assim, nesses casos, tal como nos aponta também a literatura, 
enquanto as crianças com um desenvolvimento normal não necessitam de estimulação 
para as suas brincadeiras, as crianças com um desenvolvimento atípico em várias 
situações precisam de incentivos dos colegas ou dos adultos para iniciarem tais 
actividade. Para além disto, temos a noção de que é através da actividade lúdica que a 
criança consegue expressar os seus sentimentos em relação ao mundo social, 
desempenhar os seus papéis sociais e compreender o funcionamento do mundo. As 
brincadeiras são muito importantes para as crianças, uma vez que são também o meio 
pelo qual estas efectuam as suas primeiras grandes realizações, expressando através do 
prazer, as suas emoções e fantasias (Almeida, 2006). 

Após a discussão dos nossos resultados, convém que nos dediquemos um 
pouco aos aspectos que mais ressaltam neles. Assim, o aspecto que mais se destaca no 
nosso estudo, bem como em muitos outros, é a referência que a actividade lúdica é 
deveras importante para toda e qualquer criança, independentemente de esta ter ou não 
algum tipo de limitação, pois pelo que verificamos, em vez de existirem diferenças 
significativas ao nível da relação com os pais, relação com os pares e importância da 
ludicidade, em ambos os grupos (com e sem NEE), constatamos, que existe uma 
similitude no tipo de relações estabelecidas, bem como no relevo que as crianças 
atribuem ao lúdico. Estes resultados podem dever-se, segundo a nossa opinião, ao 
seguinte: ao tipo de amostra, uma vez que as crianças que participaram neste estudo 
pertencem a meios pequenos e rurais, onde praticamente todas as crianças se conhecem 
e interagem. Os nossos dados também podem dever-se ao facto das crianças com 
desenvolvimento atípico que constituem a nossa amostra serem todas portadoras de um 



47 
 

grau mínimo de deficiência, motivo pelo qual elas são capazes de interagir com os 
outros, bem como desenvolver habilidades lúdicas semelhantes às crianças que possuem 
um desenvolvimento normal. É também nossa opinião que se deve dar às crianças com 
NEE maiores oportunidades para que estas desenvolvam todo o seu potencial, pois 
apesar das limitações que tais crianças possam apresentar, é possível através de “ajuda” 
que se mantenha um esquema regular de acompanhamento do desenvolvimento das 
mesmas, contribuindo assim de maneira significativa para um possível futuro 
promissor.  

Os nossos dados também nos forneceram indícios que as diferenças entre as 
meninas e os meninos no brincar estão relacionadas com múltiplos factores que 
interagem ao longo do processo de desenvolvimento. Pode-se verificar que alguns 
resultados apontam para características universais no brincar, ao mesmo tempo que 
outros revelam especificidades que dependem, dentre outros factores, do contexto no 
qual está inserido. Essas características universais, tais como a estereotipia em relação 
às brincadeiras, aos brinquedos e à segregação, poderiam reflectir diferenças 
consolidadas no ambiente de adaptação da espécie; ou seja, é possível que o ambiente 
em que viveram os ancestrais humanos tenha dotado homens e mulheres de propensões 
comportamentais diferentes, as quais são herdadas geneticamente.  

Verificamos também como é importante e necessário que a criança recorra à 
actividade lúdica para trabalhar a sua relação com o mundo, vivenciando deste modo as 
mais variadas situações. Constatamos que existe sempre interacção social durante as 
actividades lúdicas, independentemente de a criança ter ou não um desenvolvimento 
normal, do sexo, do grupo de idade e do ano de escolaridade que frequente. Isto porque 
o importante no brincar não é tanto como a criança, o jovem ou o adulto brinca, mas sim 
como ela se envolve, lidando de forma cada vez mais criativa e interactiva com o seu 
mundo interno e externo. Assim, quando uma criança não brinca, ela não se desenvolve, 
não se aventura em algo novo, desconhecido, o que é muito preocupante. Se a criança 
brinca, ela revela ter aceitado o desafio do crescimento, a possibilidade de errar, de 
tentar arriscar para progredir e evoluir. Ao brincar a criança apresenta características de 
um ser completamente livre, motivado para uma necessidade intrínseca de realização 
pessoal, pois a brincadeira é capaz de proporcionar às crianças momentos 
enriquecedores com diversas vivências, onde elas expressam os seus sentimentos de 
amizade, satisfação, de alegria e de tristeza. 

Por último, apenas queremos referir que, como a ludicidade é tão importante 
para a saúde mental do ser humano, ela acaba por merecer atenção não só dos pais das 
crianças, como também dos profissionais. Os profissionais independentemente da sua 
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área de actuação devem proporcionar através da utilização de brincadeiras e jogos o 
desenvolvimento integral da criança, em todos os aspectos, possibilitando que a mesma 
alcance níveis mais elevados de desenvolvimento e assim possa usufruir o máximo das 
suas potencialidades. Dentro do vasto leque de profissionais que utilizam a ludicidade, 
nós Psicólogos também estamos incluídos. Assim, como Psicólogos do Exercício e da 
Saúde, podemos encarar a ludicidade e a ludoterapia como mais uma “ferramenta” de 
trabalho, uma vez que o lúdico possibilita o estudo da relação da criança com o mundo 
externo, facultando-nos também a formação da personalidade, o desenvolvimento 
pessoal, cognitivo, emocional, motor e psicológico da criança (Salomão et al., 2007). O 
Psicólogo pode propor à criança jogos que possibilitem um maior desenvolvimento e 
compreensão das suas potencialidades, como é o caso da atenção, memória, 
concentração e autonomia. Este profissional pode (e deve) estimular a imaginação das 
crianças, despertando ideias, questionando-as de forma a que elas próprias procurem 
soluções para os problemas que surjam (Sousa, 2007). 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSÃO 
 
 

Em primeiro lugar, este capítulo apresenta as conclusões respeitantes à 
principal questão de investigação. Em seguida, são apresentadas as conclusões relativas 
à verificação das propriedades psicométricas do instrumento utilizado, bem como cada 
um dos objectivos específicos propostos no capítulo da revisão da literatura.  

Com o presente trabalho tínhamos como objectivo geral comparar a actividade 
lúdica e as relações interpessoais em crianças com e sem Necessidades Educativas 
Especiais.  

Os resultados da nossa investigação permitem-nos concluir que, de facto, a 
actividade lúdica é essencial para as crianças, quer elas possuam um desenvolvimento 
normal, quer apresentem um desenvolvimento atípico. Pois, segundo o que verificamos 
na literatura, este tipo de actividade é essencial para o desenvolvimento cognitivo, social 
e motor, particularmente para a criança com NEE. 

Depois de demonstrado o tema que orientou todo o nosso trabalho de 
investigação e importa darmos resposta aos cinco objectivos específicos que foram 
definidos, como fundamentais para a teorização que se levou a cabo. Contudo, antes 
disso, falaremos um pouco sobre a estrutura factorial do instrumento utilizado. 

A Análise Factorial Exploratória (AFE) do Questionário de Atribuições sobre a 
Actividade Lúdica para Crianças possibilitou-nos a organização de uma estrutura 
factorial bastante esclarecedora, uma vez que os itens se apresentam coerentemente em 
três dimensões: relação com os pais, relação com os pares e importância da ludicidade. 
Esta última escala não foi encontrada pela autora que aplicou na sua investigação este 
mesmo instrumento. O nosso modelo apresenta também boas propriedades 
psicométricas ao nível da consistência interna e da adequação dos dados. 

No que diz respeito ao primeiro objectivo, procuramos comparar as crianças 
com e sem NEE ao nível da relação com os pais, relação com os pares, importância da 
ludicidade, jogos e brincadeiras na escola, jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, jogos 
e brincadeiras favoritas, jogos e brincadeiras que gostariam de fazer, com quem brincam 
na escola, com quem brincam ao fim-de-semana, o que os adultos pensam da 
brincadeira, e porque os adultos não brincam como as crianças. Verificamos que estes 
grupos não apresentam diferenças significativas, quer ao nível da relação com os pais, 
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relação com os pares, ou da importância da ludicidade. Assim, podemos afirmar que a 
presença de NEE não influencia as interacções estabelecidas nem a concretização da 
actividade lúdica. As únicas diferenças encontradas neste grupo são apenas ao nível dos 
jogos e brincadeiras favoritas e no porque os adultos não brincam como as crianças. 
Sendo que as crianças com NEE apresentam valores médios mais elevados nos jogos e 
brincadeiras favoritas e as crianças sem NEE exibem médias mais elevadas na segunda 
variável. Verificamos ainda que ao nível das restantes variáveis existe uma grande 
similitude, ou seja, a presença de NEE não influencia em nada o tipo de brincadeiras 
escolhidas nem as companhias que escolhem.  

No que respeita ao segundo objectivo, comparação dos sexos ao nível de todas 
as variáveis dependentes, os resultados evidenciam uma influência directa do sexo na 
relação com os pais, sendo as meninas que mais valorizam este tipo de relação e que 
mais interagem com eles. Os nossos dados também apontam para a existência de 
segregação sexual na brincadeira, pois os jogos e brincadeiras na escola, jogos e 
brincadeiras ao fim-de-semana, jogos e brincadeiras favoritas e os jogos e brincadeiras 
que gostariam de fazer são diferentes em meninos e meninas. Isto porque, enquanto a 
preferência das meninas é pelos jogos de imaginação e faz-de-conta, já os jogos 
desenvolvidos pelos rapazes são sobretudo brincadeiras que exigem uma maior 
actividade física e competição.  

O terceiro objectivo orientador do nosso estudo foi comparar as crianças por 
grupo de idade ao nível da relação com os pais, relação com os pares, importância da 
ludicidade, jogos e brincadeiras na escola, jogos e brincadeiras ao fim-de-semana, jogos 
e brincadeiras favoritas, jogos e brincadeiras que gostariam de fazer, com quem brincam 
na escola, com que brincam ao fim-de-semana, o que os adultos pensam da brincadeira, 
e porque os adultos não brincam como as crianças. Com este objectivo podemos 
concluir que a variável grupo de idade influencia significativamente as dimensões do 
questionário, sendo as crianças que se encontram na faixa dos 8-9 anos que mais 
valorizam a relação com os pais. Também evidenciamos diferenças estatisticamente 
significativas das crianças por grupo de idade ao nível do porque os adultos não 
brincam como as crianças, tendo as crianças com idades compreendidas entre os 6-7 
anos revelado valores médios superiores. 

Para o quarto objectivo, que procurava comparar as crianças por ano de 
escolaridade ao nível das variáveis dependentes, constatamos que não existem 
diferenças nos grupos quanto às atribuições que fazem sobre a relação com os pais, 
relação com os pares e na importância da ludicidade. Apenas se verificam diferenças 
entre os grupos ao nível dos jogos e brincadeiras favoritas, sendo as crianças que 
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frequentam o 1º ano de escolaridade, as que apresenta valores médios superiores, pois 
são as que mais valorizam a actividade lúdica. Outra diferença encontrada foi ao nível 
da variável porque os adultos não brincam como as crianças, tendo as crianças que 
frequentam o 2º ano de escolaridade revelado valores médios superiores. 

Para o último objectivo, explorar os efeitos de interacção das variáveis entre si, 
constatamos efeitos do sexo ao nível da relação com os pais. As meninas valorizam 
mais a interacção e a relação com os pais durante a brincadeira. Também se verificam 
diferenças entre os grupos com sem NEE quanto à importância da ludicidade, sendo que 
são as crianças que possuem um desenvolvimento normal que mais valorizam a 
actividade lúdica. 

Do presente estudo podemos concluir que a actividade lúdica é fulcral para o 
desenvolvimento saudável de todas as crianças, estabelecendo-se desde cedo como um 
“vector” para as relações interpessoais estabelecidas pelas crianças com e sem NEE. 
Pois, os resultados obtidos evidenciam suporte empírico para a perspectiva teórica de 
que a actividade lúdica exerce uma influência significativa e positiva nas relações 
interpessoais das crianças que se encontram na fase escolar. A actividade lúdica nesta 
fase surge não só como uma forma de estimular o desenvolvimento global da criança 
(motor, social e psicológico), mas também como uma forma desta atribuir um sentido 
positivo e relevante ao universo lúdico, bem como às interacções sociais que se vai 
desenvolvendo. Somos ainda da opinião que, todas as crianças devem brincar, pois esta 
é a característica principal da fase escolar. Os pais também devem interagir mais com os 
seus filhos nestas actividades, pois para além de estimular o desenvolvimento dos seus 
filhos, proporciona uma melhor relação com eles.  

Pretendemos que as conclusões deste estudo possam contribuir para um 
conjunto de reflexões que permitam o desenvolvimento da investigação nesta área, do 
mesmo modo que chame a atenção para algumas pistas de reflexão na esfera da 
intervenção e que surjam novos instrumentos para avaliar as atribuições e percepções 
das crianças relativamente à actividade lúdica e às interacções sociais.  

Por fim, apresentamos algumas recomendações, como é o caso da realização da 
Análise Factorial Confirmatória e consequente validação do QAALC para esta 
população. É premente a necessidade de mais estudos que avaliem a interacção entre as 
crianças com NEE e a sua família, bem como compreender até que ponto as actividades 
das crianças estão condicionadas pelos pais. Seria importante também avaliar a 
interacção directa dos pais com os filhos, hoje restrita a curtos períodos de tempo, sendo 
caracterizada por interacções familiares de baixos níveis de interacção face a face em 
actividades compartilhadas. Verifica-se ainda uma ausência de estudos que focalizem a 
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interacção das crianças com NEE e a família, havendo apenas uma predominância de 
estudos que evidenciam as relações e interacções entre a mãe e a criança. O pai é pouco 
investigado, indicando por isso a necessidade de implementação de estudos que incluam 
o pai, bem como toda a família.  

Importa também conhecer e compreender melhor o tipo de relações das 
crianças com NEE com os pares, bem como o tipo de brincadeiras que apresentam. Será 
interessante também, no mesmo seguimento de Pires (2009), a realização de mais 
estudos que comparem as atribuições das crianças e dos pais acerca da importância da 
actividade lúdica e das relações e interacções sociais. Pois para além de conhecermos as 
atribuições das crianças, também conheceríamos as dos pais, compreendendo a ligação 
que ambos estabelecem com a actividade lúdica. Importa também conhecer melhor e 
compreender as diferenças nas relações e interacções sociais estabelecidas pelos 
meninos e pelas meninas, bem como perceber o que leva a haver a segregação sexual 
nos jogos e brincadeiras. Na sequência das limitações apontadas anteriormente, seria 
importante a existência de mais estudos com amostras maiores, diversificadas e mais 
equilibradas e que incluíssem outra perspectiva como a qualitativa e outras 
metodologias de recolha, como por exemplo entrevistas, observação directa, ou mesmo 
a junção de várias metodologias.  
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