
 

 

           

    

 

LÍDIA CÉLIA PEREIRA JORDÃO 

MARIA ELENA SILVA SANTANA SOUZA 

 

 

  

           

       

 

 

  

A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE PARA AS CRIANÇAS DE 05 

ANOS DA CRECHE EDNEIDE CORDEIRO DE ARAÚJO NO 

POVOADO DO MARACUJÁ MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA-BAHIA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPIM GROSSO 
2019 

Recredenciada: Portaria MEC nº 

344, de 5 de abril de 2012.Rua 

Floresta s/n, Loteamento das 

Mangueiras, Planaltino. Cep.: 

44.695-000 

 

 



 

LÍDIA CÉLIA PEREIRA JORDÃO 

MARIA ELENA SILVA SANTANA SOUZA 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE PARA AS CRIANÇAS DE 05 

ANOS DA CRECHE EDNEIDE CORDEIRO DE ARAÚJO NO 

POVOADO DO MARACUJÁ MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA-BAHIA 

 

 
 
 
 
 

Artigo apresentado a Faculdade de Ciências 

Educacionais Capim Grosso como requisito 

para a obtenção do título de Licenciadas em 

Pedagogia. 

 

Orientador: Prof. Me. Éden de Castro 

 

 

 

 

 

CAPIM GROSSO 
2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sem a curiosidade que me move, me inquieta, que me insere na busca, não 

aprendo nem ensino.”  

Paulo Freire 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 A Deus, pelo dom da vida, pela fé e perseverança para vencer os obstáculos. Ao 

orientador Éden de Castro, pelas orientações ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa. Agradecemos aos professores do curso. Agradecemos as nossas famílias. 

Enfim, somos gratas a todos que contribuíram de forma direta ou indireta para 

realização deste artigo. 

 

Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

O presente projeto teve como finalidade compreender qual a importância da 
ludicidade para as criança de 05 anos da Creche Municipal Edneide Cordeiro  Araújo 
no povoado do Maracujá no município de Serrolândia-Ba. Para analisar se a 
ludicidade, inserida no processo pedagógico das crianças da Creche supracitada, 
contribuem para uma aprendizagem significativa para os alunos de 05 anos, e 
perceber como as mesmas desenvolve a aprendizagem através da ludicidade, e 
investigar se as atividades lúdicas ajudam a desenvolver competências e 
habilidades, analisar como a educadora trabalha a ludicidade com os alunos, 
pesquisar as principais necessidades de aprendizagem dos alunos de 05 anos. A 
metodologia adotada foi à pesquisa de campo, o método qualitativo, através da 
pesquisa bibliográfica, exploratória não estruturada, observação participante 
artificial, entrevista não estruturada, questionário semiaberto. Por meio das 
atividades lúdicas, a criança comunica-se consigo mesma e com o mundo, aceita a 
existência dos outros, estabelece relações sociais culturais e familiares retratando 
seu contexto, gerando com isso todo seu desenvolvimento cognitivo social e 
emocional.  A pesquisa apresentada tem por objetivo oportunizar ao educador a 
compreensão do significado e da importância das atividades lúdicas na educação 
infantil. Consideramos que a ludicidade é de fundamental importância para o 
desenvolvimento das habilidades motoras em crianças da creche, pois através da 
mesma a criança se sente estimulada para desenvolver o aprendizado 
compreendemos que as crianças da turma de 05 anos da Creche Edneide Cordeiro  
Araújo desenvolvem a aprendizagem através da ludicidade. Assim, conclui-se que a 
ludicidade é relevante na educação para infância por proporcionar momentos de 
socialização entre as crianças, pois se relacionam com o meio social e cultural, a 
partir dos jogos e das brincadeiras eles se apropriam das regras sociais, se 
relacionam com instrumentos e signos que medeiam à aprendizagem para o seu 
desenvolvimento. A ludicidade permite que a criança tenha voz na escolha das 
atividades que deseja fazer, tornando-a mais prazerosa e significativa, porém na 
escola cabe ao professor acompanha-las e motiva-las.  

Palavras-Chave: Criança. Ludicidade. Aprendizado. Educação Infantil.  

     
  



ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to understand the importance of playfulness for 
children aged 5 years of the Creche Municipal Edneide Cordeiro Araújo in the village 
of Maracujá in the municipality of Serrolândia-Ba. In order to analyze whether 
playfulness, inserted in the pedagogical process of the children of the 
aforementioned crèche, contribute to meaningful learning for the 5 year old students, 
and to understand how they develop learning through playfulness, and to investigate 
whether play activities help develop skills and skills, analyze how the educator works 
the ludicidade with the students, research the main learning needs of the students of 
05 years. The methodology adopted was the field research, the qualitative method, 
through the bibliographical, unstructured exploratory research, artificial participant 
observation, unstructured interview, semi-open questionnaire. By means of play 
activities, the child communicates with himself and with the world, accepts the 
existence of others, establishes cultural and family social relations portraying their 
context, thus generating all their social and emotional cognitive development. The 
present research aims to provide the educator with an understanding of the meaning 
and importance of play activities in early childhood education. We consider that 
playfulness is of fundamental importance for the development of motor skills in 
children of the day care center, because through the same the child feels stimulated 
to develop learning we understand that the children of the class of 05 years of 
Daycare Creche Edneide Cordeiro Araújo develop learning through of playfulness. 
Thus, it is concluded that playfulness is relevant in education for children because it 
provides moments of socialization among children, because they relate to the social 
and cultural environment, from games and games they appropriate social rules, 
relate to instruments and signs that mediate learning for their development. 
Playfulness allows the child to have a voice in the choice of activities they want to do, 
making it more enjoyable and meaningful, but at school it is up to the teacher to 
follow them and motivate them. 

 

 
Keywords: Child. Playfulness. Learning. Child Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A brincadeira oportuniza a criança de descobrir, criar, inventar, reorganizar o 

que já sabe, construindo e desconstruindo conhecimentos ou assimilando à sua 

maneira o que acontece no dia a dia, ampliando o vocabulário, desenvolvendo o 

pensamento e, oportunizando a criança a ter atenção aquele momento ilustre que a 

brincadeira proporciona. O brincar tem um papel importante para criança e a inclui 

em grupos na sociedade, é através de regras que as mesmas aprendam a conviver 

com grupos e com elas mesmas reforçando as habilidades sociais, enfrentando os 

obstáculos os ganhos e as perdas.   

Através das brincadeiras, a criança adquire uma boa saúde física, intelectual 

e emocional, fazendo com que se torne um indivíduo sensato, responsável e de boa 

índole, pois com passar do tempo fica na memória as lembranças, fazendo parte da 

história marcando-a por toda a sua vida. 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar se a ludicidade, inserida no 

processo pedagógico da creche Edneide Cordeiro, contribui para uma aprendizagem 

significativa dos alunos de 05 anos. Qual a importância da ludicidade para a 

aprendizagem das crianças da Creche Edneide Cordeiro?  Eis a nossa questão 

central. 

Foi por acreditar que o ambiente escolar deve ser prazeroso, proporcionando 

ao aluno o direito de experimentar, tocar, enfim, vivenciar por meio de atividades 

diversificadas, sendo um ambiente rico em estímulo, que escolhemos o tema do 

presente trabalho. A ludicidade nas escolas ainda não ocupa um lugar de destaque, 

mas é um importante meio de aprendizagem. Mais de uma vez renomeados autores, 

entre eles Vygotsky,(1998,p.124) Kishimoto (2009,p.38) e Piaget,(1979,p.79). 

Comprovam que o lúdico é uma estratégia positiva para o aprendizado infantil, pois, 

enquanto a criança se desenvolve e se localiza, a mesma pode ir descobrindo seu 

papel na sociedade.  

O lúdico na concepção dos teóricos coloca que os jogos passaram a ser alvo 

de estudo  é o que relata pesquisadores como Santos, (1999,p.9) entre outros. A 

presença do lúdico na construção do conhecimento, não sendo um mero 

transmissor, mas sim um transformador utilizado como aliada no processo de ensino 

aprendizado.  A coleta de dados foi realizada através de questionário fechado 

para colher informações se a ludicidade contribuía para o aprendizado dos alunos e 
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se era realizado para poder entender de que forma a escola tem trabalhado no a 

ludicidade no âmbito escolar. A entrevista foi realizada com a diretora, a 

coordenadora e a professora da turma de 05 anos. Foram utilizados o método 

qualitativo e a pesquisa bibliográfica através de livros e artigos. Goldenberg, (1997, 

p.34) define a abordagem qualitativa como sendo um métodos que busca explicar o 

porquê das coisas, extraindo o que convém ser feito, mas não quantificar. 

Essa pesquisa foi realizada na Creche Edneide Cordeiro de Araújo teve como 

objetivo perceber como as crianças da Creche Edneide Cordeiro  Araújo desenvolve 

seu aprendizado através da ludicidade. Quanto à definição de quais profissionais 

participariam da pesquisa, com as contribuições da professora, da coordenadora e 

da diretora que participaram da entrevista, tivemos um resultado positivo por 

compreender a dinâmica da escola, na qual uma das perguntas foi: Qual a 

importância da ludicidade para crianças de 05 anos da creche Edneide Cordeiro? 

Compreendemos que o resultado de uma educação de qualidade depende de todo o 

corpo docente. Assim, seguiremos a presente pesquisa com três capítulos que 

tratam desde o surgimento do conceito de ludicidade no primeiro capítulo. Faremos 

uma discussão da ludicidade como uma ciência no segundo capítulo e, por fim, 

trataremos no último capítulo da ludicidade como mecanismo de aprendizagem.  

 

1 CONCEPÇÃO E ORIGEM DA LUDICIDADE 

 

O lúdico originou-se de “ludos” que tem como significado o jogo. O brincar 

estar presente desde os primórdios da humanidade. Este capítulo tratará da origem 

e concepção da ludicidade que está presente desde a história dos primeiros 

habitantes do Brasil, representada assim em gravuras desenhos dos índios. Através 

das histórias e estórias dos antepassados pode-se compreender que os jogos desde 

muito cedo fazem parte da vida e do cotidiano do ser humano, as brincadeiras de 

adivinha, de faz de conta, arcos e flechas, rodas, cordas, pião e outras inúmeras 

brincadeiras sempre aparecem em gravuras que retratam outras épocas da história 

da humanidade. Segundo afirma  Santos, (2001) “A exemplo disto, pode-se observar 

em vasos gregos e romanos ilustrações de jogos, como o ioiô e o pião. Da idade 

Média, poucos brinquedos chegaram até nas, mas gravuras e pinturas retratados 

tais brinquedos. ” (P. 104). 
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Existem muitas representações sobre os jogos e brincadeiras, principalmente 

a partir do século XX através da imaginação das brincadeiras direcionadas ou não 

as crianças aprendiam e se divertiam. Apesar das mudanças, cada ser tem a 

capacidade de brincar mesmo com os atrativos mais utilizados na atualidade como 

jogos eletrônicos de celular. Segundo Kishimoto:     

  

O brinquedo educativo data dos tempos do Renascimento mais ganha força 
a expressão da educação infantil [...] entendido como recurso que ensina, 
desenvolve e educa de forma prazerosa, o brinquedo educativo materializa-
se no quebra-cabeça, destinado a ensinar forma ou cores; nos brinquedo de 
tabuleiro que exigem a compreensão do número e das operações 
matemática; nos brinquedos de encaixe, que trabalham noções de 
sequência, de tamanho e de forma; nos múltiplos brinquedos e brincadeiras 
cuja concepção exigiu um olhar para o desenvolvimento infantil e 
materialização da função psicopedagógico: mobiles destinados a percepção 
visual, sonora ou motora; carrinhos munidos de pinos que se encaixam para 
desenvolver a coordenação motora; parlendas para a expressão da 
linguagem; brincadeiras envolvendo músicas, dança expressão motora 
gráficas simbólica. (KISHIMOTO, 2003, p. 36)  

 

Segundo relatado acima, o brincar esteve presente em todos os espaços e 

épocas da sociedade, permanecendo até os dias atuais. Em cada grupo mantendo-

se de acordo com o modo de vida e o pensamento de cada região. Os costumes são 

mantidos pela humanidade, utilizado como ferramenta educativa para o 

desenvolvimento do brincar através das memórias de cada povo. A brincadeira é 

fundamental para desenvolver algumas habilidades sociais, como por exemplo, 

respeitar as regras. A mesma não deve ser estimulada como competição o que 

determina o conteúdo da brincadeira é a imaginação. Produzir com os alunos os 

brinquedos antigos pode desenvolver neles aspectos que tragam o respeito ao 

passado, pois através dos mesmos podemos relembrar os antepassados.  Só com o 

advento de locais adequados para o processo educativo, que esses espaços 

institucionais adotaram objetivos voltados à educação e ludicidade e com atividades 

que reforcem espontaneidade das crianças. Assim afirma Kishimoto: 

 

[...] a compreensão dos jogos dos tempos passados, exige muitas vezes, o 
auxílio da visão antropológica, ela é imprescindível especialmente quando 
se deseja discriminar o jogo em diferentes culturas. Comportamentos 
considerados como lúdicos apareçam significados distintos em cada cultura. 
Se para as crianças europeias a boneca significa um brinquedo, um objeto, 
suporte de brincadeira, para certas populações indígenas tem sentido de 
símbolo religioso [...] (KISHIMOTO, 1993, p. 8).  
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Há cores lugares, locais, gesto, animais e características que identificam a 

época da brincadeira. O brincar de pegador em tempos da escravidão, nos redutos 

escravocratas, como São Paulo, Minas Gerais e Bahia, traz o personagem “capitão 

do mato” ou “capitão do campo” conforme a geografia da região e a cultura de cada 

de cada local, ou para definir o pegador o jogo lendas das cucas, bicho-papão e 

bruxas, divulgadas pelos avós portugueses aos netinhos e pelos negros avós de 

sinhozinhos, acompanha a infância brasileira e penetra na sociedade não dias 

atuais.  

  Em outros tempos brincava-se de polícia e ladrão, com o decorrer dos 

tempos as crianças perderam a liberdade de brincar na sociedade com a violência, 

brincar da mesma pode ser compreendida na atualidade como um incentivo a 

violência. Um dos espaços seguros com liberdade de brincar são as creches. Com a 

influência de culturas de cada região, crianças que continuam utilizando elementos 

da natureza ou do seu cotidiano para representar animais e fazendas em suas 

representações imaginárias. Como afirma Santos (2001, p. 102), "O jogo de 

saquinhos, amarelinha, bolinha de gude, jogo de botão, pião, xadrez, jogo de fio ou 

cama-de-gato, jogos de trilhas, gamão tiro alvo, entre outros, chegaram ao Brasil por 

intermédio dos primeiros portugueses".  

Para  a autora referenciada os jogos e  brincadeiras de pula corda existem há 

muito tempo e são conhecidas no mundo inteiro. Como diversas brincadeiras 

tradicionais que sofrem mudanças, mas permanecem na sociedade, brincar remete 

ao passado faz parte da essência da criança independente da sociedade ou da 

classe social.   

O brincar está presente em todas as épocas. É importante citar                                                                                                 

a presença da cultura indígena nos barcos de barro cozido, das brincadeiras de 

quitutes de cozido de animais e de gente não pelo simples ato de brincar, mas como 

uma maneira de representar a religiosidade, a tradição de um povo.  Nesse período 

em que o mesmo esteve presente na cultura às brincadeiras de origem negra não é 

evidente no aspecto da dificuldade de identificar seus aspectos anteriores ao século 

XIX, bem como brinquedos da sua cultura. Os negros são representados na história 

da ludicidade através dos contos, lendas e mitos, através dos deuses, animais 

encantados. 

 Passando por vários períodos, características e intepretações diferenciadas 

de cada época desde a Idade Média, algumas brincadeiras como bonecas vieram 
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associadas à religiosidade. Eram bonecas pequenas com olhos de vidros, de 

madeira, barro e com vestimentas de luxo. A boneca era inicialmente objeto de 

cultos. Meninas nas terras de Roraima quando ganhavam esse brinquedo punham-

se a orar, a cultuar a imagem. Não era para brincar como afirma Santos:  

 

No sentido amplo, antropológico, cultura tudo aquilo que o homem faz seja 
material ou espiritual, seja pensamento ou ação. No entanto, o ato d brincar, 
na relação homem-brinquedo, exprime as diversas formas de pensar e agir 
de cada grupo, época, e região, sendo assim, é o brinquedo uma expressão 
cultural. (SANTOS, 2001, p. 104). 
 

 

Em outros tempos servia para rituais de fecundidade, quando se colocavam 

bonecos de sexos preferidos na cintura de mulheres que buscavam ter filhos ou em 

rituais de enterro, quando se colocavam bonecos no formato de familiares para 

acompanhar o morto, ou ainda servia como suporte para divulgar a vestimenta da 

moda para as meninas mocinhas nos tempos do renascimento. A amarelinha 

significava as dificuldades da fé em chegar até o céu, assim como a pipa papagaios 

com a tarefa de levar recados para ao céu, e assim por diante.  

A sociedade está impregnada de diversidade, relacionada às diferenças 

sociais, culturais, étnicas e de gênero, linguagem e sexo as características físicas e 

a origem social. Os tempos atuais exigem outros valores diversos da aculturação, 

requerem a adaptação à diversidade e às rápidas mudanças provenientes das novas 

formas de vida, da tecnologia do consumo, da mídia e da adoção da criatividade 

como um dos desafios para tornar crianças sujeitos ativos, capazes de criar as 

brincadeiras.  De acordo com Santos: 

 

Ressalta. O brinquedo como manifestação cultural nos faz refletir acerca do 
passado, e do presente, diríamos ainda, do futuro. Os jogos e brinquedos 
infantis resgata um passado valiosíssimo, lembranças jamais esquecidas de 
um tempo de crianças, e, portanto, de descobertas, de aprendizagem, de 
amizades, de afetividade e de dificuldades. (SANTOS, 2001, p.104). 

 
 

Baseando-nos nestas informações, a ação lúdica proporcionada pelo brincar 

tem essa potencialidade de penetrar nos campos da educação e integrá-los. Diante 

de sua importância, a natureza do brincar ou do jogar está sendo vista pelos 

pesquisadores que a caracterizam: um pensamento de que o brincar como sendo 

algo essencial na educação infantil. A criança é um ser de protagonismo, que utiliza 

não somente elementos da cultura na qual vive o brincante, a criança acompanha 
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regras que provém da brincadeira ou do exterior, mas que podem ser negociadas ou 

construídas conforme o jogo avança e que orientam as ações lúdicas.  Nem sempre 

o objeto conhecido como brinquedo serve como suporte de brincadeira. O chocalho, 

muito conhecido como o primeiro brinquedo infantil, foi talismã mágico para 

afugentar com seu ruído os maus espíritos na cultura também de muitos povos 

indígenas no Brasil. Como defende Santos:     

   

Oportunizar às crianças de zero a seis anos o contato, intercâmbio cultural, 
a ludicidade, o prazer a alegria que trazem os jogos tradicionais, é para nós 
algo imprescindível nos centros de Educação Infantil. No entanto brincar no 
espaço das creches e pré-escolas só se viabilizará mediante a 
conscientização dos educadores quanto à importância do brincar, nessa 
faixa está. Essa parceria, ao trabalho desenvolvido nos centros de 
educação infantil. Devem os pais como os educadores, permitirá crianças o 
exercício do que lhes é de direito, isto é brincar, seja as brincadeiras 
tradicionais ou contemporâneas. (SANTOS, 2001, p. 105). 

 

E comum às pessoas utilizarem brinquedos sem mesmo conhecer a sua 

origem e finalidades em etapas do desenvolvimento no período senso motor, 

momento em que as crianças aprendem a coordenar visão, a audição a se 

movimentar. Por meio dos jogos elas aprendem a desenvolver noção de equilíbrio, 

por exemplo. A brincadeira é umas características da infância, a criança em seu 

desenvolvimento não despõe o tempo todo das mesmas ferramentas, desde ao 

nascer e na medida em que crescem elas se esforçam para agir e se relacionar de 

acordo com a sociedade que vive. Desde a época mais antiga, relacionar o mundo 

com ambiente físico e social e com objetos, através da ludicidade interagir com as 

relações e sentimentos que aos poucos vão se ampliando, faz parte das 

características desenvolvidas pelas crianças. Sendo assim este capítulo procurou 

mostrar para o leitor a origem da ludicidade e a evidente valorização da mesma a 

partir da visão de diversos autores.    

 

2 A LUDICIDADE COMO CIÊNCIA 

 

A imaginação construtivista do brincar e do processo de humanização dos 

homens, é um importante processo psicológico, iniciado na infância, que permite aos 

docentes se desprenderem das restrições impostas pelo contexto imediato e 

transformá-lo. Acreditamos que brincar é a primeira experiência do mundo que se 

realiza na vida da criança. A brincadeira não é algo já dado na vida do ser humano 
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ele aprende a brincar desde cedo nas relações em que o sujeito estabelece com os 

outros e com a cultura. Os processos de desenvolvimento e de aprendizagem 

envolvidas no brincar são também constitutivos do processo de apropriação do 

conhecimento. A brincadeira é um lugar de construção de culturas fundadas nas 

interações sociais entre as crianças, é também suporte da sociabilidade.  

A pesquisa apresentada tem por objetivo oportunizar ao educador a 

compreensão do significado e da importância das atividades lúdicas na educação 

infantil, procurando provocá-lo, para que insira o brincar em seus projetos 

educativos, tendo intencionalidade, objetivos e consciência clara de sua ação em 

relação ao desenvolvimento e à aprendizagem infantil. É muito importante aprender 

com alegria e com vontade. Uma das dificuldades apontadas pelos professores de 

Educação Infantil é a transposição dos conhecimentos teóricos para a prática 

cotidiana, ou seja, há grande dificuldade de relacionar teoria e a prática, pois mesmo 

cheios de sugestões metodológicas, estas não terão valor, se o educador não refletir 

profundamente sobre como estão educando as crianças e não se abrir as mudanças 

necessárias a uma pratica pedagógica transformadora.  

Muitos professores afirmam que lhes falta o conhecimento teórico para apoiar 

sua prática lúdica no cotidiano escolar. Essa postura exige mudança nas atitudes 

pedagógicas, pois é fundamental trabalhar o lúdico na educação visando à formação 

de indivíduos capazes de cooperar, liderar, de viver em grupo e participarem 

ativamente do seu processo de aprendizagem. Os professores não utilizam as 

atividades lúdicas no processo ensino aprendizagem, muitas vezes, alegando que 

geram distrações e consequentemente indisciplina. O educador deve compreender 

que brincar é a ludicidade do prazer e que, enquanto brinca a criança aprende.  

A brincadeira favorece na autoestima das crianças, auxiliando-as a superar de 

forma criativa. Essas significações, atribuídas ao brincar transforma-o em um espaço 

singular de constituição de conhecimento e desenvolvimento cognitivos, 

proporcionando o uso de materiais concretos e principalmente o uso a estratégia 

lúdica de aprendizagem das crianças como incentivo. Deve se utilizar jogos, rodas 

de conversa, brincadeiras diversas, contação de história, músicas e ateliê, pois faz 

parte do mundo da criança, o brincar está inserido na sociedade desde o início da 

humanidade e através das atividades lúdicas devem se desenvolver o incentivo do 

aluno como afirma autora MARLI. (2001) 
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O educador lúdico é o que realiza a ação lúdica, inter-relacionado teoria e 
práticatica A educação pela vida da ludicidade propõe-se a uma nova 
postura existencial, cuja paradigma é um novo sistema de aprender 
brincando do inspirando numa concepção de educação para além da 
instrução. (2001,p.15) 
 
  

O professor precisa considerar no dia-a-dia das classes, que há necessidade 

de criar e manter uma rotina de trabalho que organize o espaço e o tempo dentro da 

qual as diferentes atividades programadas para as crianças aconteçam. A rotina da 

classe é um instrumento de organização para as crianças que, através da sequência 

habitual de atividades podem se localizar com relativa autonomia dentro do tempo 

em que passam na sala de aula, sabendo, por exemplo, que após o lanche poderão 

brincar no pátio, ou que, as brincadeiras do pátio, irão ouvir histórias em roda.  

A rotina é também um instrumento para o professor, que se organizara para 

as atividades de cada dia, a partir da observação dos movimentos de suas crianças 

dentro dos acontecimentos do dia. A rotina, ao definir o espaço e o tempo das 

atividades escolares com suas regras e materiais específicos, colabora também para 

o desenvolvimento de uma relação lúdica da criança pequena com o espaço da pré-

escola. Isso fica evidente sempre que as crianças nos dizem que vão para a escola 

“para brincar”, ou que na escola “só brincam”, quando, na verdade, estão se 

referindo a todas as atividades da rotina da classe.  

  Para que as crianças possam usufruir tudo o que a estrutura dos jogos introduz nas 

atividades, o professor não deve se utilizar de prêmios e recompensas como 

instrumentos de motivação ou estímulo para que elas se desenvolvam e procurem 

executar as tarefas que são propostas. É importante que não haja nenhum prêmio 

pelo trabalho realizado pela criança, além do próprio prazer de realização da 

proposta: o fato de haver feito um desenho que lhe agrade, por exemplo, de ter 

aprendido mais uma canção ou de ter resolvido uma situação “problemática”. 

 O brinquedo, o jogo infantil não são, portanto, meros passatempos, simples 

ócio ou puro lazer, a que se entregava a criança incapaz de qualquer atividade útil, e 

que teria como única vantagem a de distraí-la e dar folga aos encarregados de 

cuidá-la. Pelo contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e 

ocupa um lugar de extraordinário relevo na educação. Estimulam o crescimento e o 

desenvolvimento, a coordenação muscular, as dificuldades intelectuais, a 

capacidade criadora. Orienta agressividade num sentido benéfico e construtivo. 

Ajuda o relacionamento com o mundo exterior. Impele a observar e conhecer as 
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pessoas e as coisas do ambiente, exercitando para uma vida social mais ampla com 

o cotidiano das rotinas escolares, principalmente nas classes da educação infantil. 

Assim afirma Lima 

Com as brincadeiras e jogos, estamos usando o esquema próprio de 
assimilação infantil.  isto quer dizer: em cada etapa de seu 
desenvolvimento, a criança tem esquema específico para assimilar o 
meio(abordagem da realidade)...Com o tempo, a criança vai distinguindo 
diferentes jogos e percebendo que alguns necessitam de um grande esforço 
e concentração(como um problema de matemática ou um enigma) sem 
deixar, entretanto, de ser uma atividade prazerosa.(LIMA,1986, p. 33). 
 

Para tanto, é necessário definir as formas de educar, bem como os meios 

metodológicos que serão desenvolvidos. Pois, é imprescindível levar em 

consideração as etapas da vida da criança, uma vez que a constatação de que os 

tempos e os espaços ganharam uma nova formatação é nítida e como consequência 

as formas de ludicidade estão sendo transformadas. É notória a presença de 

brinquedos tecnológicos que simulam jogos e brincadeiras para crianças de diversas 

faixas etárias, utilizando para isso apenas um clique na tecla de um computador. 

Contudo, as brincadeiras de roda, pega-pega, pião, de futebol, pique esconde, da 

amarelinha, do teatro entre tantas outras são fundamentais e necessárias, pois 

incorpora a cultura popular e a produção espiritual de um povo. Sendo 

imprescindível um trabalho direcionado e consciente por parte das escolas e dos 

professores, para que não deixem essas brincadeiras esquecidas no tempo, 

podendo tirar proveito de cada uma delas nos seus trabalhos pedagógicos.  

Kishimoto salienta que: 

Muitas brincadeiras preservam sua estrutura inicial, outras modificam-se, 
recebendo novos conteúdos. A força de tais brincadeiras explica-se pelo 
poder da expressão oral. Enquanto manifestação livre e espontânea da 
cultura popular, a brincadeira tradicional tem a função de perpetuar a cultura 
infantil, de desenvolver formas de convivência social e permitir o prazer de 
brincar. Por pertencer à categoria de experiências transmitidas 
espontaneamente conforme motivações internas das crianças, a brincadeira 
tradicional infantil garante a presença do lúdico, da situação imaginária. 
(KISHIMOTO, 2009, p. 38). 
 
      

Considerando a leitura realizada podemos dizer que a ludicidade não deve 

ser negada, muito menos deixada em segundo plano nas escolas. Uma vez que as 

brincadeiras voltaram a ocupar lugar de destaque nos espaços pedagógicos. 

Permitindo que alunos e professores vivenciem o prazer e a magia que a recreação 

pode proporcionar, tornando o espaço educativo mais atrativo, unindo a 

aprendizagem ao prazer. 
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A brincadeira é uma característica da infância, a criança em seu 

desenvolvimento não dispõe o tempo todo das mesmas ferramentas, desde o 

nascimento à medida que crescem elas se esforçam para agir e se relacionar de 

acordo com a sociedade em que vive.  

Segundo Santos: 

A atividade lúdica é indispensável a vida humana quando situada como um 
ingrediente que oferece melhoria para a qualidade de vida. Esta deve ser 
pensada a partir de aspectos subjetivos, interiores, que retrata em emoções, 
afetos, bem-estar. Para expressar estes estados de consciência nem 
sempre a pessoa encontra palavras adequadas que retratem exatamente o 
que sentem, já que há sensações que se reproduz no corpo que são 
impossíveis de serem descritos por palavras. (SANTOS, 2001, p. 35). 
 
    

A ciência tem produzido vários estudos e a cada dia se torna mais evidente 

que pesquisar sentimentos e emoções se torna muito difícil de descrever em relatos 

por que é algo minucioso. Devemos registrar que investigar sobre a importância das 

atividades lúdicas no desenvolvimento humano, não é pesquisar só uma área do 

conhecimento, mas de diferentes áreas, até pelo público, pois permite que a 

abrangência e diversidade aplicada ao tema é muito enorme. Pensar em ludicidade 

como ciência é, antes de tudo, investigar, pensar estratégias de educação para que 

possa observar o comportamento da criança, pois para alguns cientistas a 

imaginação é uma sublimação. Enfim, essa miscigenação cultural que veio também 

através dos jogos e brincadeiras que temos hoje e que perpassa de geração em 

geração são originários de vários períodos históricos, e que deve ser valorizado e 

desenvolvido na educação infantil sempre resgatando a história lúdica do nosso país 

seja através da ciência como aprendizagem entre outros aspectos culturais e 

educacionais. 

 

3 LUDICIDADE COMO APRENDIZAGEM 

 

O ato de brincar e da imaginação de cada criança é intenso, até pensando ela 

brinca, do nada com as mãos, com o tato e até mesmo parado, ela pode brincar 

usando só a imaginação. De acordo com o que ouve ou vê a criança desenvolve 

ainda na gestação, com dois meses, a criança é capaz de perceber o mundo fora do 

útero, portanto, tudo que acontece ao seu redor é perceptível. Aos quarto meses o 

cérebro começa a perceber os sons, ainda no útero, com seis meses já apresenta 
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sinais teatrais como chupar dedo por isto pode se brincar mesmo com a criança no 

ventre da mãe como salienta Santos: 

 

Isto tem causado profunda mudança no modo de entender as crianças. Ha 
quem diga que a pré-escola deve começar no útero porque o feto tem a 
capacidade de aprender, uma ver que já foi possível determinar 
inteligências na fase pré-natal. (SANTOS, 2001, p. 8).   
  
 

Desde o momento em que nasce e na medida em que cresce, o ser humano 

se esforça para agir e se relacionar através do brincar. Desde as épocas mais 

antigas, crianças procuram decifrar o mundo com o ambiente. A maneira do brincar 

evoluiu de acordo com a geração e esse exercício lúdico corresponde a uma 

espécie de funcionamento dos brinquedos para despertar o prazer. 

 À medida que as crescem, seus pensamentos se desenvolvem e intensifica-

se o processo de socialização dando espaço progressivamente para os jogos com 

regras. Esses jogos consistem em combinações sensório-motoras (corridas, solto, 

futebol etc.) ou intelectuais (xadrez, cartas etc.) com competição entre os 

participantes e com regulamentos. Esse jogo subsiste e desenvolve-se durante toda 

a vida adulta (esporte, cartas) não existem regras espontâneas numa criança 

isolada: o indivíduo só se impõe regras por analogia com as que recebeu. As regras 

são regularidades impostas pelo grupo em que vivem, constituindo uma obrigação.  

Como salienta. Brasil 

 

O desenvolvimento do imaginário está relacionado com a oferta cotidiana de 
práticas que ofereçam suporte para que as crianças possam realizar suas 
recriações. Ver diferentes tipos de esculturas, dispor de técnicas para 
compreender como se foz a modelagem e ter materiais à disposição para 
uso independente, são práticas necessária que auxilia a expressão criativa. 
para valorizar a autonomia das crianças,(2012,p19). 
 
         

O mesmo livro supracitado ressalta a importância de brincar e levar a arte 

para dentro da educação infantil. Com base nesta informação, certifica-se que a 

ludicidade representa para a sociedade e para a educação infantil motivação, 

alegria, interesse, criatividade, participação, interação, socialização e ou 

desenvolvimento quando utilizado em sala de aula auxilia, no processo ensino 

aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor da criança. A 

ludicidade contribui para a formação do cidadão, capaz de pensar por conta própria, 
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sabendo resolver problemas e saber compreender um mundo que exigem diferentes 

capacidades e habilidades. 

 Como ferramenta educativa para o desenvolvimento da sociedade em cada 

época, o lúdico era compreendido, conforme a época em meados de 367 a. C., já 

desenvolvia a ludicidade na importância da utilização dos jogos para que o 

aprendizado das crianças pudesse ser desenvolvido. Para os povos primitivos a 

educação física era de suma importância e as crianças tinham total liberdade 

mostrando assim que a ludicidade pode influenciar positivamente na contribuição do 

aprendizado da criança. A criança em seus primeiros anos de vida os meninos e 

meninas deveriam praticar juntos atividades educativas através dos jogos. 

Esse capítulo mostra a importância da trajetória da ludicidade ao longo dos 

tempos e a permanência impregnada na sociedade em que o tema deve ser 

trabalhado para o desenvolvimento da sociedade de acordo com as suas 

características. Podemos compreender que o lúdico colabora para o progresso da 

aprendizagem, uma educação de qualidade e satisfatória, na qual o público possa 

desenvolver as habilidades brincando independentemente da idade ou 

características físicas. 

A ludicidade é uma atividade importante. A relação entre ludicidade e 

aprendizagem é benéfica na medida em que potencializa as capacidades dos alunos 

com prazer e o processo de aprendizagem seja paralelo com a ludicidade vivida em 

contextos com a educação. “Durante o segundo ano, as crianças caminham na 

direção da independência de movimentos, utilizando materiais mais estruturados 

para praticar.” (BRASIL, 2012, p. 11). Portanto, isto significa que cada pessoa no 

decorrer de sua vida, estabelece um contato, por menor que seja com a ludicidade e 

tudo isso faz a diferença no cotidiano dela.  

 A novidade transformara a rotina, cria novas expectativas e possibilidades 

novas experiências e esse é o mundo da criança no qual ela pode ser quem quiser e 

compreender as atividades através do lúdico, melhorar as relações interpessoais, a 

forma de entender sobre determinados conteúdo. Segundo Santos:  

 

Não basta no momento atual se pensar em projetos voltados à  ludicidade, 
é preciso redimensionar seu valor cultural, como também impregnar estes 
projetos de um caráter científico que nos ajudem a compreender melhor os 
efeitos que a lúdico provoca no comportamento humano, seja pelo valor 
sociológico de sua  abrangência, seja pela necessidade de ocupar asas 
pessoas com atividades saudáveis .O conhecimento cientifico parece ser o   
único que nos ajuda a avançar, seja para revisar conceitos, seja para 
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reforçar, refutar, entender ou crias novas teorias sobre a ludicidade e seus 
efeitos no comportamento humano. (SANTOS, 2001, p. 35). 
 

 
Para desenvolver uma aprendizagem de qualidade é preciso pesquisar qual o 

objetivo se quer alcançar e criar atividades através das pesquisas e com a 

ludicidade não é diferente, devemos compreendê-la para desenvolver atividades que 

possam contribuir para a aprendizagem para não tornar o aprendizado monótono e 

cansativo. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi construído através da pesquisa de campo e 

bibliográfica, pela análise das leituras publicadas sobre o tema, em obras variadas 

sobre o assunto tomando por base os seguintes teóricos: Cervo (1976), Kishimoto 

(2009), Lakatos e Marconi (2005), Rojas (2001) Vygotsky (2010). Pesquisa científica 

assim como afirma. Fonseca (2002, p 32)” A pesquisa bibliográfica é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meio de escritos 

e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas bibliográficas”. A realização 

concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as 

normas da metodologia consagradas pela ciência.   

A pesquisa é de abordagem qualitativa, que segundo Amorim (1970, p. 30), 

considera a existência de uma relação dinâmica entre mundo real e sujeito. É 

descritivo, pois utiliza o método intuitivo. O processo é o foco principal.  

A pesquisa de campo desenvolvida como assegura Lakatos e Marconi (2005, 

p. 188) é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos de um problema, para qual se procura uma resposta, ao de uma 

hipótese, qual se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles.  

A Pesquisa bibliográfica segundo Lakatos e Marconi (2005, p. 185) abrange 

toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema se estudo desde publicações 

avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisa, monografia, tese, material 

cartográfico etc. Até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita 

magnética e áudio visual, filmes e televisão.  
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É através da pesquisa exploratória como afirma Lakatos e Marconi (2005, p. 

190) que surgem as investigações empíricas cujo objetivo é a formulação de 

questões ou de um problema, com tripla finalidade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais presa 

ou modificar conceitos.  

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, optamos pela observação não 

estruturada. Como afirma Amorim (1970, p. 30), são perguntas fechadas, mas que 

apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo 

assunto. A coleta de dados foi realizada com a diretora, a coordenadora e a 

professora da turma de 05 anos, o espaço observado à prática da ludicidade tem 03 

salas de aula amplas, 01 pátio, 01 secretaria, 01 parque com roda-roda balanço 

escorregador, 01 campo.  .  

Foi utilizado o método qualitativo e a pesquisa bibliográfica através de livros e 

artigos. Fonseca (2002, p. 33), define a abordagem qualitativa como sedo “[...] Visa 

conhecer em profundidade e como e o porquê de uma determinada situação que se 

supõe ser único em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico”. O autor afirma também que as pesquisas focam em 

amostragem intencional, coleta de dados abertas, análises de textos ou de imagem 

e interpretação pessoal dos achados. Tem como finalidade de adquirir 

conhecimentos, no processo de ensino aprendizagem com a ludicidade para 

obtermos resultados positivos. 

Além do mais, a observação também foi de caráter participante artificial, como 

afirma Lakatos e Marconi (2005, p. 196), o observador integra-se ao grupo com a 

finalidade de obter informações. Será realizada entrevista não estruturada segundo 

Lakatos e Marconi (2005, p. 199), o entrevistador tem liberdade para desenvolver 

cada situação em qualquer direção que considera adequada. Será aplicado o 

questionário semiestruturado como afirma Amorim (1970, p. 30), são perguntas 

fechadas, mas que apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo 

várias facetas do mesmo assunto. A pesquisa foi realizada na Creche Edineide 

Cordeiro de Araújo está situada na sede do povoado de Maracujá, na cidade de 

Serrolândia-Ba a instituição funciona durante o turno matutino e vespertino atendem 

aproximadamente 100, alunos com a faixa etária 01 a 05 anos, conta o apoio do 

grupo de professores, secretária, diretores porteiro e auxiliar da educação A e B.
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5 ANÁLISES DE DADOS 

 

Este artigo tem como objetivo analisar a importância da ludicidade na Creche 

Edneide Cordeiro de Araújo. Diante da pesquisa sobre o tema, pudemos constatar 

que a ludicidade é de suma importância na aprendizagem infantil. 

Nesta etapa, os dados coletados por meio da observação de 18 horas durante 

a pesquisa foram analisados qualitativamente as brincadeiras como boca de forno, 

cadê João grilo, cantiga de roda, cotação de história, brincadeira com boneca, 

brinquedos de encaixe, roda-roda, escorregadeira, balanço e jogos.  Foram 

analisado qualitativamente os projetos da escola e a rotina livros de táticos que de 

fato e trabalhado as atividades com ludicidade a partir de todas as questões 

propostas, enfatizando também os autores que embasaram o desenvolvimento da 

temática. A pesquisa traz a visão de 03 profissionais da educação: uma professora, 

a coordenadora e diretora e desse modo foi realizada uma análise do conteúdo 

assim exposto na entrevista. Em um primeiro momento todas as profissionais 

responderam a um questionário semiaberto que se baseavam em 06 (seis) questões 

para obtenção dos dados necessários. Vale ressaltar a formação das participantes 

da pesquisa, professora e a diretora são graduadas em Pedagogia e a coordenadora 

está cursando Pedagogia. 

O primeiro questionamento foi: 

 

1) Qual a importância da ludicidade para crianças de 05 anos da creche Edneide 

Cordeiro?  

 

Seguem, portanto, as respostas das entrevistadas:  

Coordenadora: A partir dos pressupostos de análise e questionamentos foi 
possível concluir que, o lúdico como instrumento dinamizador cultural e 
como papel de suma importância no processo de ensino aprendizagem. 
Nesse sentindo, o conhecimento e o compromisso em desenvolver um bom 
trabalho demostra preocupação dos docentes e na formação e busca por 
metodologias novas com o objetivo de incentivar, aperfeiçoar os métodos de 
ensino.

1
 

 
 

                                                             
1
 Respostas das entrevistadas seguem sinalizadas pelo indivíduo que respondeu os questionamentos 

realizados durante a pesquisa em questão. 
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Salienta-se, no entanto, que as entrevistadas conheciam o recurso da 

utilização do desenvolvimento da ludicidade em sala de aula como uma importante 

metodologia no processo da construção dos saberes.  

Diretora: “Vemos que a maneira mais eficaz para envolver os alunos nas 

atividades é através do brincar, dos jogos, do lúdico, envolvendo as crianças e 

despertando o prazer de aprender/ensinar.”  

Professora: “Aprender brincando e superar.” 

 Dessa forma, podemos ver que através das observações entre os dias 02 ao 

dia 06 de abril do corrente ano, foi possível constatar que a ludicidade é um método 

importante, contribuindo assim, para o aprendizado dos alunos. Segundo o 

documento Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: 

 

A intervenção intencional baseada na observação das brincadeiras das 
crianças, oferecendo-lhes material adequado assim como um espaço 
estruturado para brincar permite o enriquecimento das competências 
imaginativas, criativas e organizacionais infantis. Cabe ao professor 
organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira 
diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os 
temas, papéis, objetos e companheiros com quem brincar ou jogos de 
regras e de construção, e assim elaborarem de forma pessoal e 
independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais. 
(BRASIL, 1998, p. 29). 
 
 

A criança sendo estimulada a usar brinquedos e a desenvolver brincadeiras 

ela terá liberdade para sentir-se à vontade para arriscar, buscar seus próprios 

caminhos para o desenvolvimento cognitivo com autoconfiança.   

A seguir, o segundo questionamento realizado durante a pesquisa: 

 

2) Como docente observa o desenvolvimento da turma através do lúdico? 

 

Coordenadora: “Acredito que é através do desenvolvimento e 

comportamento”.  

Diretora: “Através do envolvimento e a participação das crianças”.  

Professora: “Por meio da interação entre eles, na postura adquirida em 

brincadeiras, na capacidade de criar e recriar elementos e situações através do 

imaginário além de outras.”. É notório por meio das respostas e através das 

observações do dia 03 de abril que as profissionais observadas e entrevistadas têm 

uma concepção bastante satisfatória do lúdico bem como os aspectos favoráveis do 
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que o lúdico representa para o aprendizado das crianças, uma vez que destacam 

como uma forte e criativa aliada no processo de ensino aprendizagem de maneira 

prazerosa, no qual permite que a criança desenvolva melhor suas competências e 

habilidades despertando, a criatividade e a imaginação.  Assim salienta Kishimoto 

(2003, p. 36) “Nos brinquedos de encaixe, que trabalham noção de sequência, de 

tamanho e de forma; nos múltiplos brinquedos e brincadeiras cuja concepção 

exigem um olhar para o desenvolvimento infantil e materialização da função 

psicopedagógico.”. E notório que a criança que é estimulada a brincar desde 

pequena ela terá facilidade em aprender, nesse sentido, segue a terceira questão: 

 

3) E perceptível que as crianças de 05 anos da creche Edneide Cordeiro 

aprendem através da ludicidade?   

 

Coordenadora: Sim. Pois a metodologia da creche Edneide, bem como dos 
demais do nosso município, é pautada na valorização da ludicidade como 
caminho de aprendizagem do desenvolvimento de habilidades e 
competências. O acompanhamento realizado as crianças, a cada final de 
unidade, por meio dos diagnósticos, nos mostra claramente os resultados 
de uma aprendizagem eficaz, embora ainda existam algumas lacunas em 
casos específicos.  
 
 

Diretora: “Sim. Não só a turma de 05 como as outras turmas. É comprovado 

que criança aprende brincando”.  

Professora: “Sim, pois é evidente o avanço nos diversos aspectos das 

crianças”. Todas as profissionais sabem definir claramente o lúdico, bem como 

observamos no dia 04 de abril, que as profissionais demostram compreender a 

importância da ludicidade no seu cotidiano e em sala de aula, explicam de maneira 

resumida, mas clara e objetiva e demostra através da prática. Assim como afirma 

Brasil. 

 

(...)o brinquedo e a brincadeira são construtivos da infância. A brincadeira é 
para a criança, um dos principais meios de expressões que possibilita 
investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e o mundo. Valoriza o 
brincar significa  oferecer espaço e brinquedos que favoreçam a brincadeira 
como atividade que ocupa o maior espaço de tempo na infância. (2012,p7). 
 
 

De acordo com o exposto, foi possível afirmar que os alunos que tenham uma 

boa educação, pautada também na ludicidade, terá êxito em seus estudos, pois 

estará motivado, assim, seguimos questionando sobre os importantes aspectos que 



25 
 

o lúdico pode promover no referido processo de ensino e aprendizagem. Assim, 

segue a quarta pergunta do questionário. 

 

4) Como é trabalhada a ludicidade na sala de aula da turma de 05 anos da 

creche Edneide Cordeiro?   

 

Coordenadora: “Através das brincadeiras de atividades como cotação de 

estórias corrida entre outras brincadeiras direcionadas de acordo com o conteúdo do 

dia.”. 

Diretora: “Através de jogos e brincadeiras, projetos.”. 

Professora: “Através de jogo simbólico, brincadeiras regionais além de 

cantigas (canções), história e dramatização dos mesmos”.  As profissionais explicam 

com clareza e assim constatado o observado no dia 05 de abril de 2019 que as 

mesmas costumam usar esses mecanismos como jogos, brincadeiras brinquedos, 

atividades criativas em meio a sua prática educativa. Para Santos: 

 

O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde 
mental, prepara para um estudo interior fértil, facilita os processos de 
socialização, expressão e construção do conhecimento. (SANTOS, 1997, 
p.12). 

  
 

Dessa forma, é possível salientar que a partir de atividades lúdicas, a criança 

passa a compreender os elementos da natureza, características dos objetos, seu 

funcionamento os acontecimentos sociais indo em direção ao saber, partindo daí foi 

realizada a seguinte pergunta. 

5) Na creche Edneide Cordeiro tem uma rotina que envolve a ludicidade?   

 

Coordenadora: “Sim, no momento temos inserido na rotina a cotação de 

história e as brincadeiras livres de faz de conta.”. 

Diretora: “Sim.”. 

Professora: “Sim, uma rotina que respeite a fase da infância e que procure 

promover um ambiente prazeroso para seus pequenos por meio de canções, cantos 

jogos e brincadeiras”.  

Pode-se perceber que as educadoras exultam a importância da rotina com 

ludicidade assim como observado nos dias 05 e 06 abril de 2019, que a rotina é 
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desenvolvida todos os dias com atividades com movimento jogos simbólicos. É o 

que afirma também o Referencial Curricular para a Educação Infantil:  

 

A roda de conversas e o faz de conta, porém, constituem-se em situações 
privilegiada para a explicitação das características pessoais, para a 
expressão dos sentimentos, emoções, conhecimentos, dúvida e hipótese 
quando as crianças conversam entre se e assumem diretamente 
personagem nas brincadeiras. (BRASIL, 1998, p. 62). 
 

Para finalizar o questionário, segue a sexta questão: 

 

6) A Creche tem algum projeto sobre ludicidade? Qual/quais?  

 

Coordenadora: “Sim, no momento temos inserido na rotina a cotação de 

história e as brincadeiras livres de faz de conta.”. 

 Diretora: “O circo, brincar e brincadeiras, cotação de história”.  

Professora: “Os projetos, mas ressente foram cotação de história o circo.”.  

Os posicionamentos das profissionais estão de acordo com Brinquedos, 

brincadeiras e materiais para bebês do Ministério da Educação: 

 
O brincar ou a brincadeira- considerado como o mesmo significado neste 
texto-é atividade principal da criança. Sua importância reside no fato de ser 
uma ação livre, iniciada e conduzida pela criança com a finalidade de tornar 
decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si mesmo, as outras 
pessoas e o mundo em que vivi. (BRASIL, 2012, p.7).  
 
 

Com base nessa visão, observa-se que de modo geral o lúdico é um método 

que contribui a todo processo de aprendizagem da criança, bem como mecanismo 

para sanar as dificuldades que possam existir nesse processo. Uma vez que 

desperta prazerosamente o interesse pela busca de informações, gerando assim um 

interesse maior pela temática e pelos conteúdos abordados em sala de aula, e todo 

contexto das atividades. Analisando os dados da pesquisa, de modo geral, é 

possível perceber que os caminhos da prática lúdica são totalmente compreendidos 

e entendidos conforme a visão da coordenadora, da diretora e a professora aqui 

demostradas. Tornou-se explícito para as pesquisadoras que, atualmente o lúdico 

acompanha diariamente a rotina da professora juntamente com o processo de 

aprendizagem e ensino, proporcionando de fato um melhor desenvolvimento em 

sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa realizada e sistematizada no presente artigo teve por finalidade 

analisar “Qual a importância da ludicidade para a aprendizagem das crianças da 

creche Edneide Cordeiro Araújo? ”O desenvolvimento de atividades que 

priorizassem a importância do brincar, bem como a compreensão de como a 

utilização do espaço com brincadeiras pode contribuir para a formação dos 

educandos e para o aprimoramento da aprendizagem pedagógica. A ludicidade é 

uma ferramenta muito importante para a aprendizagem das crianças, pois através 

dela a criança desenvolve seu saber, seu conhecimento e sua compreensão de 

mundo. Os estudos oportunizados durante as atividades foram relevantes para que 

os participantes percebessem a real importância do brincar e o quanto esse aspecto 

facilita o desenvolvimento pessoal, social e cultural. 

 O educador precisa compreender a criança, o currículo e a educação para 

que o seu ensinar venha a contribuir positivamente na sociedade. Neste sentido, é 

necessário trabalhar a dimensão lúdica com as futuras crianças para que os 

mesmos aperfeiçoassem o aprendizado. Através do desenvolvimento da rotina que 

os participantes compreenderam que a brincadeira lúdica é um importante recurso 

pedagógico, pois a utilização de jogos e brinquedos em diferentes situações 

educacionais estimulam a aprendizagem, e de que o brincar, além de oferecer o 

aprendizado através do lúdico, é um dos espaços para a vivência das atividades 

sociais.  

 Não basta existir na creche materiais, parques, brinquedos, livros didáticos e 

ofertar projetos é preciso desenvolver um trabalho de qualidade com objetivos 

atendendo as necessidades das crianças, as estratégias de trabalho dependem do 

compromisso do educador para desenvolver um trabalho de qualidade, deve haver 

sensibilidade para que a criança possa brincar de igual para igual sem se distanciar 

do ambiente para desenvolver atividades como devem ser.  Consideramos que a 

ludicidade é de fundamental importância para o desenvolvimento das habilidades 

motoras em crianças da creche, pois através da mesma a criança se sente 

estimulada para desenvolver o aprendizado compreendemos que as crianças da 

turma de 05 anos da Creche Edneide Cordeiro de Araújo desenvolvem a 

aprendizagem através da ludicidade. Assim, conclui-se que a ludicidade é relevante 

na educação para infância por proporcionar momentos de socialização entre as 
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crianças, pois se relacionam com o meio social e cultural, a partir dos jogos e das 

brincadeiras eles se apropriam das regras sociais, se relacionam com instrumentos e 

signos que medeiam à aprendizagem para o seu desenvolvimento. A ludicidade 

permite que a criança tenha voz na escolha das atividades que deseja fazer, 

tornando-a mais prazerosa e significativa, porém na escola cabe ao professor 

acompanha-las e motiva-las.  
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QUESTIONÁRIO 

QUESTÕES: 

 

1) Qual a importância da ludicidade para crianças de 05 anos da creche Edneide 

Cordeiro Araújo? 

2) Como docente observa o desenvolvimento da turma na aprendizagem infantil 

através do lúdico?  

3) E perceptível que as crianças de 05 anos da Creche Edneide Cordeiro Araújo 

aprendem através da ludicidade?   

4) Como é trabalhado a ludicidade na sala de aula da turma de 05 anos da 

Creche Edneide Cordeiro Araújo?       

5) Na Creche Edneide Cordeiro Araújo tem uma rotina que envolve a 

ludicidade? Comente?  

6) A Creche tem alguns projetos inserindo a ludicidade? Qual/ 
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RESPOSTAS DAS ENTREVISTADAS 

 

Coordenadora: “A partir dos pressupostos análise e questionamentos foi possível 

concluir, o lúdico como instrumento dinamizador cultural e como papel suma 

importância no processo de ensino aprendizagem. Nesse sentindo o conhecimento e 

o compromisso em desenvolver um bom trabalho demostra preocupação dos 

docentes e na formação e busca por metodologias novos com objetivo de incentivar, 

aperfeiçoar, os métodos de ensino. Saliente - se, no entanto, que os entrevistados 

conheciam o recurso da utilização do desenvolvimento do lúdico”.  

 

Diretora: “Vemos que a maneira mais eficaz para envolver os alunos nas atividades 

é através do brincar, dos jogos, do lúdico, envolvendo as crianças e despertando o 

prazer de aprender/ensinar”.  

 

Coordenadora: “Acredito que é através do desenvolvimento e comportamento.” 

 

Diretora: “Através do envolvimento e a participação das crianças”.  

 

Professora: “Por meio da interação entre eles, na postura adquirida em 

brincadeiras, na capacidade de crias e recriar elementos e situações através do 

imaginário além de outras”.  

 

Coordenadora: “Sim. Pois a metodologia da creche Edneide, bem como dos demais 

do nosso município, é pautada na valorização da ludicidade como caminho de 

aprendizagem do desenvolvimento de habilidades e competências. O 

acompanhamento realizado as crianças, a cada final de unidade, por meio dos 

diagnósticos, nos mostrar claramente os resultados de uma aprendizagem eficaz, 

embora ainda exista algumas lacunas em casos específico”.  

 

Diretora: “Sim. Não só a turma de 05 como a outra turma. E comprovado que 

criança aprende brincando”.  

 

Professora: “Sim, pois é evidente o avanço nos diversos aspectos das crianças”.  

 

Coordenadora: “Através das brincadeiras de atividades como cotação de estórias 

corrida entre outras brincadeiras direcionadas de acordo com o conteúdo do dia.” 

  

Diretora: “Através de jogos e brincadeiras, projetos.” 

 

Professora: “Através de jogo simbólico, brincadeiras regionais além de cantigas 

(canções), história e dramatização dos mesmos” 
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Coordenadora: “Sim, no momento temos inserido na rotina a cotação de história e 

as brincadeiras livres de faz de conta.” 

 

Diretora: “SIM”.  

 

Professora: “Sim, uma rotina que respeite a fase da infância e que procure 

promover um ambiente prazeroso para seus pequenos por meio de canções, cantos 

jogos e brincadeiras.” 

 

Coordenadora: Sim, no momento temos inserido na rotina a cotação de história e 

as brincadeiras livres de faz de conta.  

 

Diretora: “O circo, brincar e brincadeiras, contração de história”.  

 

Professora: “Os projetos, mas ressente foram cotação de história o circo”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                


