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RESUMO 

O presente artigo tem como titulo : As contribuições do lúdico no desenvolvimento 

da aprendizagem na educação infantil da Escola Eunice Maria Barbosa dos Reis na 

Cidade de Serrolândia-Bahia, nosso problema de pesquisa  De que maneira  o 

lúdico pode contribui no ensino aprendizagem  das crianças da Escola Eunice Maria 

Barbosa dos Reis,  tendo como objetivo geral Investigar a importância da ludicidade  

na Educação Infantil na Escola Eunice Maria Barbosa dos Reis e os específicos 

observar como é trabalhada a ludicidade na Escola Eunice Maria Barbosa dos Reis, 

Discorrer a importância do lúdico na vida das crianças na educação infantil, 

Identificar os métodos utilizados pela escola  para desenvolver  as atividades 

lúdicas. Neste estudo abordaremos as contribuições dos jogos e brincadeiras 

salientando que eles podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem da 

criança de maneira que os conteúdos trabalhados sejam mais dinâmicos, onde as 

mesmas se sintam motivadas adquirindo conhecimento significativo nossa 

metodologia utilizada foi qualitativa , onde fez-se necessário utilizarmos  a pesquisa 

de campo  visitas a escola  com observações  na sala do pre  II também foi aplicado 

um questionário  com duas educadoras ,a direção e coordenação pedagógica nosso 

artigo baseia –se nos seguintes autores :PIAGET, VYGOTKSY, WALLON, E 

KISHIMOTO. 

PALAVRAS CHAVE:Ludicidade, Educação infantil,Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SUMMARY 

The present article has as its title: The contributions of the playful in the development 

of learning in the early childhood education of the Eunice Maria Barbosa dos Reis 

School in the city of Serrolândia-Bahia , our research problem In what way the playful 

can contribute in the teaching learning of the children of the School Eunice Maria 

Barbosa dos Reis, whose general objective is to investigate the importance 

of playfulness in Early Childhood Education in the Eunice Maria Barbosa dos Reis 

School and the specific ones to observe how the playfulness in the Eunice Maria 

Barbosa dos Reis School is worked . Discuss the importance of play in the life of 

children in early childhood education, Identify the methods used by the school to 

develop play activities. This study will address the contributions of games and 

activities emphasizing that they can facilitate the teaching and learning process of the 

child so that the worked contents are more dynamic, where they feel motivated 

acquired significant knowledge our methodology was qualitative, where did- if 

necessary we use the field research visits the school with observations in 

the pre II room was also applied a questionnaire with two educators, the direction 

and pedagogical coordination our article is based on the following authors: Piaget, 

Vygotsky, Wallon, and Kishimoto. 

KEY WORDS : Ludicidade , Child Education, Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola é um espaço privilegiado onde a criança produz e socializa saberes por 

meio das ações pedagógicas e educativas, uma vez que  através do lúdico a criança 

adquire conhecimento  e aprendizagem de forma prazerosa e divertida .Este 

trabalho tem como tema :O lúdico na educação infantil, e titulo As contribuições do 

lúdico no desenvolvimento no ensino aprendizagem das crianças da Escola Eunice 

Maria Barbosa dos Reis, nosso problema formenta De que maneira o lúdico pode 

contribuir no ensino aprendizagem das crianças da Escola Eunice Maria Barbosa 

dos Reis, objetivando trabalhar  da seguinte maneira :Investigar a importância da 

ludicidade na educação infantil na Escola Eunice Maria Barbosa dos Reis, observar 

como é trabalhada a ludicidade na Escola Eunice Maria Barbosa dos Reis, discorrer 

a importância do lúdico na vida das crianças na educação infantil, identificar os 

métodos utilizados pela escola para desenvolver atividades lúdica. 

Trabalhar a ludicidade na Escola  é de  fundamental importância,pois a mesma 

proporciona estimular  o raciocínio lógico, coordenação motora,despertando  a 

criatividade e imaginação da criança, fazendo com que elas adquira conhecimento e 

aprendizagem  de forma prazerosa,vale ressaltar que  a maneira como os 

educadores trabalham pode contribui de forma positiva  no ensino aprendizagem da 

criança , os métodos utilizados em sala de aula  tais como fantoches, contação de 

histórias e jogos educativos ajudam dinamizar o ambiente escolar,como nesta fase a 

criança não consegue distingui o ambiente que está a mesma precisa se sentir 

acolhida e a escola tem essa função social sendo assim  facilita a compreensão  da 

linguagem oral e escrita a mesma aprende brincando. 

Este trabalho surgiu da necessidade de investigar de que maneira o lúdicocontribui 

no desenvolvimento e aprendizagem na educação infantil, destacando a importância 

do lúdico quando aplicada de maneira atrativa para o desenvolvimento dos 

educandos, é primordial observar se todos estão interagindo com a atividade 

proposta pelo professor. Desta forma optamos pela Escola Eunice Maria Barbosa 

dos Reis da modalidade de ensino infantil como espaço para a realização da 

pesquisa de campo, onde neste ambiente foram selecionados três sujeitos ,direção  

professores e alunos para obter dados optamos pela pesquisa de campo numa 



abordagem qualitativa com aplicação  de questionários e observação nas salas e em 

toda instituição de ensino durante a realização da pesquisa. 

A parte teórica do trabalho está organizado da seguinte maneira: três sub tópicos , 

onde o primeiro  está baseado na educação lúdica , no segundo  trabalha o lúdico na 

vida da criança  e no terceiro capitulo abordará o lúdico na escola Eunice Maria 

Barbosa dos Reis,para complementando  nossa pesquisa citaremos alguns teóricos  

que nos dão ensinamentos  diversos tais como: PIAJET,  WALLON ,VYGOTKSY e 

KISHIMOTO. Sabemos que o lúdico é um recurso de extrema importância que 

contribui para a aprendizagem das crianças de forma atrativa, a ludicidade pode ser 

inserida tem todas as disciplinas sendo que o educador precisa utilizar estratégias 

que facilite a compreensão tornando as aulas dinâmicas, existe um leque de 

possibilidades para se trabalhar o lúdico através de, música, histórias, pinturas entre 

outras. 

 

EDUCAÇÃO LÚDICA 

A educação lúdica sempre este presente em todas as épocas, entre povos e 

estudiosos, considerando de grande importância no desenvolvimento do ser 

humano, na educação infantil e na sociedade. Porém nos dias atuais a visão do 

lúdico passou a ser diferenciada, através das brincadeiras a criança vai construindo 

a compreensão simbólica como a escrita, habilidade e capacidade em perceber, 

criar desenvolver e manter laços de confiança e afeto no outro. 

Faz se necessário para que o lúdico contribua na construção do conhecimento, que 

o educando estabeleça e direcione toda a atividade fazendo com que, a brincadeira 

tenha um caráter pedagógico, promovendo assim, interação social e desenvolva as 

habilidades intelectuais. 

Esse processo tem início desde o nascimento quando bebê aprendendo a brincar 

com a própria mãozinha e mais adiante com a mãe, assim aos poucos vai 

coordenando, agilizando e dotando seus gestos de intenção e precisão 

progressivas, vai aprendendo a interagir com o outro, inclusive com seus pares, 

crescendo em autonomia e sociabilidade (OLIVEIRA, 2002). 



O mais importante e entender que a brincadeira e a linguagem da criança, para isso 

e necessário compreender a criança como sujeito de cultura compreendendo seu 

modo de agir e se expressar.Quando se trata de ludicidade nosso primeiro 

pensamento e jogos e brincadeiras, porém as atividades não se restringem apenas a 

isso, na verdade sempre ouvimos falar de ludicidade, mais qual é o seu real 

significado? A ludicidade em si são ações que possibilita ao individuo integração e 

envolvimento, prazer entre os envolvidos, são aquelas atividades que palavras não 

define, que meche com a imaginação, fantasia, sonhos, são atitudes, as aulas se 

tornam atrativas a depender da atitude do professor, pois através dele que acontece 

a mediação que impulsiona esse processo de ensino aprendizagem. Na medida em 

que interage, observa, brinca junto, ensina a criança a desenvolver-se. 

                                        Brincando, aprenderá, o futuro construtor, a medir e a usar a trena; o 

                                                 guerreiro, a cavalgar e a fazer qualquer outro exercício,devendo     o 

                                                direção que lhes permita alcançar a meta a que se destinarem          

 

                                                (PLATÃO apoud SILVEIRA, 1998, P.14) 

É através da brincadeira que a criança desenvolve a coordenação motora 

aprendendo lidar com os desafios que encontram no seu cotidiano, desta forma faz-

se necessário que o educador utilize estratégias que facilite a compreensão da 

mesma no desenvolver das atividade  para que elas adquira conhecimentos e 

aprendizagem de maneira diferenciada. 

Apesar da ludicidade está inserida na aula, não e necessário ter jogos e brincadeira, 

o que faz com que a aula se torne lúdica é a atitude do professor, para defender 

uma postura como essa e necessário ter sensibilidade, parte de uma mudança 

interna e não apenas externa atitudes como essa torna um ser afetivo e sensível. 

O brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento intelectual, social, físico e afetivo, 

para o mesmo a brincadeira e uma necessidade básica, como moradia, educação, 

saúde e nutrição, através da ludicidade a criança desenvolve ideias e opiniões 

aprimora a expressão oral ajuda na construção e definição do seu próprio 

conhecimento. 



De acordo com os estudos de Alves (2009), no entanto, o interesse do ser humano 

pelas atividades lúdicas no que diz respeito à educação, já é antigo, no sentido da 

estimulação da aprendizagem e respetivo desenvolvimento, Assim, de acordo com 

Pontes e Alencar (s.d.) a educação lúdica parece ter uma eficácia bastante mais 

significativa no que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem, através de 

conversas, gestos e manuseamento de brinquedos, o qual, a criança vai 

expressando, em grupo, o que lhe acomete a capacidade de construir 

relacionamentos interpessoais. 

E preciso que a pedagogia trabalhe a realidade do educando a alegria presente e 

não aquela prometida para depois, a ludicidade com o tempo como todas atividades 

humana e constituída pela interação de vários fatores, que marca determinado 

momento fase ou ação, sendo transformado pelo próprio indivíduo. 

A partir de todas estas capacidades associadas à educação lúdica, verifica-se ainda 

que a criatividade pode tornar possível, através das brincadeiras, e que abre portas 

para novas experiências importantes para desenvolvimento saudável (Pontes, & 

Alencar, s.d.).Assim o brincar se torna essencial no desenvolvimento da criança de 

maneira que surge, possibilita a conquista e ajuda na formação da identidade do 

mesmo, pois quando a criança está brincando aparenta ser mais madura do que já 

é, instiga a imaginação, a socialização, o raciocino logico e o educando aprende 

brincando. 

 

O lúdico na vida da criança na educação infantil 

Toda criança tem o direito e necessita brincar, é a partir daí onde o lúdico tem 

grande relevância para o seu desenvolvimento,  as atividades lúdicas são essenciais 

para esse período, pois as mesmas contribuem durante o ensino aprendizagem da 

criança. As atividades lúdicas nas escolas de educação infantil ajuda a construir o 

conhecimento promovendo formas da criança desenvolver sua aprendizagem, sua 

forma de se expressar, se relacionar com todo o meio que ela convive e desenvolver 

diversas áreas como: a afetividade, o cognitivo e o psicológico da criança.   

Segundo Tânia Fortuna( 2011): 

              “A interação criança-criança durante a brincadeira é fundamental e a interação 



                              da criança com o educador, também é importante tendo em vista que a presen- 

                               ça do educador na brincadeira é estimulante, pois brincando junto o educador  

                               irá mostrar como se brinca.” 

 

É essencial entender que o lúdico age como facilitador no processo ensino 

aprendizagem da criança, que é essencial ser levado em consideração que as 

brincadeiras trazem para a vida da criança prazer, alegria, contentamento e não 

somente pensar em atividades lúdicas como obrigações de alfabetizar, mas para 

que contribuir para a formação da criança como ser humano mais justo e 

responsáveis pelas suas atitudes.  

É um direito de toda criança brincar, e no âmbito escolar as brincadeiras já estão 

inseridas na educação infantil, porém alguns educadores adotam essa metodologia 

sem fundamento, sendo que é extremamente importante e que se tenha objetivo na 

realização da cada atividade lúdica aplicada em sala de aula. O mundo está cercado 

de uma sociedade que recebem milhões de informações e esta sociedade está a 

cada dia mais informatizadas, onde se há necessidades de pessoas com opiniões 

próprias, ativas, dinâmicas e responsáveis pelos seus próprios atos, o lúdico auxilia 

e muito para a formação de um ser humano com todos esses requisitos, pois é um 

grande auxiliar no desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo e entre outros aspectos.   

Quando no dia a dia da criança está inserida as atividades lúdicas, elas se tornam 

livres e espontânea. Na educação infantil é possível encontrar um papel social que é 

“valorizar os conhecimentos que as crianças possuem e garantem a aquisição de 

novos conhecimentos”(MEYER 2008, p.44),  É com brincadeiras que as crianças 

podem adquiri novas idéias e novos conceitos de vida. 

A ludicidade é extremamente importante para desenvolvimento da aprendizagem da 

criança tanto na vida social quanto no seu desenvolvimento psicológico, é através 

dela que a criança pode expressar seus sentimentos, ela consegue reconhecer a 

realidade a sua volta, e quanto mais ela pode brincar, maior será seu 

desenvolvimento.   

É no período da educação infantil que a criança adquire diversos conhecimentos, 

podendo desenvolver  varias habilidades, é trabalhando com  o contexto e auxilio 



das atividades lúdicas aplicadas que serão adotadas durante as aulas das crianças, 

que elas de forma simples e espontânea aprendem  a expressar seus sentimentos e 

melhoram a sua socialização.  

Segundo Ferreira (2011), a criança enquanto cria, desenvolve além de outros fatores 

como o pensamento critico. Meyer (2008, p.39) diz que: “O brinquedo objeto, é 

suporte de brincadeira, é o material que permite o imaginário infantil”.  A criança 

estará se envolvendo com todo o meio ao redor, e utilizando estes brinquedos para 

agir e solucionar situações que vão surgindo através das brincadeiras.  

Segundo Barros: 

A proposta de ensino a educação infantil é “atender as crianças de maneira 
que se respeitasse a infância, com suas especialidades e singularidades” 
(BARROS, 2009, p.52).   

 

Portanto é essencial que haja um trabalho que proporcione momentos de 

experiência ode o professor assuma a criança com um ser ativo na aprendizagem.  

Segundo Vygotsky “a essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre 

o campo de percepção visual, ou seja, entre situações o pensamento e situações 

reais” (VYGOTSY, 1991, p.81). É de forma bem espontânea que há um 

desenvolvimento nas crianças aprendem, é com as brincadeiras que devem ficar 

bem a vontade, sem qualquer tipo de pressão, ou com medo de errar, ela tem que 

se sentir feliz, alegre e através de todos esses sentimentos é possível haver a 

aquisição de novos conhecimentos. Aprendem a fazer amigos e desenvolvem, 

entendem a socializar-se, convivendo, respeitando o espaço do outro e 

reconhecendo regras estabelecidas.    

É importante ressaltar que o lúdico e as brincadeiras devem ser pensadas neste 

sentido e não visando premiações, recompensa ou até mesmo impor castigos, mas 

com intuito de desenvolver a criatividade destas crianças. O lúdico é importante no 

período da educação infantil para o crescimento intelectual da criança é através das 

brincadeiras pois segundo Meyer “ Um brincar compromissado com a qualidade de 

vida da criança” (MEYER,2008, p.22). 

Para Piaget (apud KISHIMOTO, 1998), a brincadeira é um elemento crucial do 

desenvolvimento moral para a criança, pois por intermédio dela a mesma consegue 



internalizar as regras solicitadas pelo jogo.  O brinquedo é o fornecedor da 

brincadeira, ele é a fonte de imagens a ser manipuladas, traduzindo o universo real 

ou imaginário alimentando a ação. Essas imagens fazem parte da cultura a ser 

assimilada pela criança, ela pode transformar criar e recriar suas próprias 

significações por meio de manipulação. Esta  teoria de Piaget  mostra o quão q a 

atividade lúdica é favorável para a práxis educativa, e  que através da ludicidade que 

as crianças assimilam e podem transformar a realidade ao seu redor.   

De acordo com Mendes (2004, p.02). 

O Lúdico permite um desenvolvimento global e uma mundo mais real .Por 
meio das descobertas e da criatividade, a criança pode se expressar, 
analisar,  criticar e transformar a realidade. Se bem aplicada e 
compreendida, a educação lúdica poderá contribuir para a melhoria do 
ensino quer na qualificação ou formação critica do educando quer para 
definir valores e para melhorar o relacionamento das pessoas na sociedade 
.MENDES 2004, p.02). 

 

Durante estas atividades a criança deve expor suas experiências, suas dificuldades 

e possibilidades. O professor deve desenvolver um papel de mediador intervindo 

quando for necessário. Os conhecimentos só podem ser percebidos quando o 

professor não só aprende e não só ensina. É preciso entender que no processo de 

ensino aprendizagem a criança também é o personagem principal, que ela já tem 

conhecimentos próprios , constrói novos conhecimentos e que deve  compartilhar 

com todos a sua volta havendo uma maior interação, tanto com os seus amigos da 

sala de aula quanto para com o seu professor. O Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI, 1998,p.27) afirma: 

 

A brincadeira favorece a auto estima das crianças, auxiliando-as superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, 
assim, para a interiorização de determinados Modelos de adultos, no âmbito 
de grupos sociais diversos. essas significações atribuídas ao brincar 
transformam-no em um espaço singular de constituição infantil. (RCNEI, 
1998,p.27). 

 

É preciso respeitar o nível de desenvolvimento de cada criança, pois cada uma 

possui expectativas de aprendizagem durante a primeira infância, respeitando  

tempo e o estágio de desenvolvimento de cada criança, assim como as múltiplas 

inteligências, para que no tempo certo elas possam ser  alfabetizadas e que neste 

período da educação infantil,  possam aproveitar o melhor que tem a oferecer sem 

precisar antecipar conteúdos que não enfoque o brincar. 

 

 



O LÚDICO NA ESCOLA EUNICE MARIA BARBOSA DOS REIS 

Ao utilizar o lúdico no contexto escolar, percebe-se que a criança compreende 

melhor os conteúdos trabalhados, sendo assim as atividades lúdicas proporcionam 

varias emoções nos educandos tornando as aulas dinâmicas e atrativas vale 

ressaltar que o lúdico praticado no ambiente escolar não se trata apenas de uma 

brincadeira tem que ter um objetivo a ser alcançado. Uma vez que as atividades 

lúdicas desenvolvidas na educação infantil auxiliam a criança na descoberta do seu 

próprio corpo e também nos sentimentos possibilitando o educador conhecer a 

realidade da mesma fora campo educacional, ressaltando que o professor sendo 

mediador do conhecimento cabe a ele perceber as contribuições da prática do lúdico 

em sala de aula trabalhando para que o aprendizado se torne prazeroso e 

significativo para ambas as partes durante a realização das atividades . 

 De acordo com o RCNEI “Um grupo disciplinado não é aquele em que todos se 

mantem quietos e calados, mas sim um grupo em que os vários elementos se 

encontram envolvidos e mobilizados pelas atividades propostas”[BRASIL, RCNEI, 

1998, P.19.B] É natural nas crianças  as conversas, brincadeiras a qualquer 

momento durante as atividades e isso é entendido  como desordem , assim  o 

professor precisa compreender e organizar melhor  sua prática levando em conta  as 

necessidades das crianças  para melhor aproveitamento das atividades lúdicas, o 

através do lúdico a criança se expressa  assimila  conhecimento associando o 

pensamento atos e sentimentos. 

Segundo Grassi, para que a criança possa brincar, ela precisa de espaço adequado 

em que seja possível estimular sua criatividade, outro elemento importante são os 

objetos utilizados para brincar, os quais podem ser criados para esse fim, como 

também os brinquedos industrializados, ou ser utilizados Simbolicamente apenas 

enquanto durar a brincadeira, por exemplo, uma criança pode utilizar uma blusa 

enrolada para Simbolizar um bebê[p.72].Percebe-se que alguns educadores da 

Escola Eunice Maria Barbosa Dos Reis tem conhecimento das contribuições que o 

lúdico pode trazer no processo de ensino aprendizagem da criança, inserido o 

mesmo  em todas as atividades pedagógicas realizada na instituição , ressaltando o 

quanto a ludicidade auxilia na formação dos pequenos  tendo inicio na educação 

infantil fase primordial na vida da criança ,é neste período que as mesmas tem seu 

primeiro contato com o lúdico seja ele em casa, nos parques ou na escola .Nas 



series iniciais a criança convive com um mundo de imaginação os jogos educativos  

e as brincadeiras lúdicas  desperta atenção e curiosidade onde elas aprendem 

brincando. 

Através das observações pudemos perceber que alguns professores consideram os 

jogos e as brincadeiras um passa tempo, utilizados somente para cumpri horário, o 

lúdico tem papel importante na formação da criança, para que isso aconteça faz-se 

necessárioque os educadores compreenda as suas contribuições para o 

desenvolvimento e aprendizagem principalmente na educação infantil. 

Fase onde a criança começa criar o mundo imagináriodando lugar a fantasias por 

meio deste ela pode expressar algo que esteja vivenciando no seu cotidiano e que 

através de palavras não consegue transmiti ,por tanto a escola precisa destinar um 

momento onde as crianças possa aprender  brincando adquirindo conhecimento  

cabe a escola proporcionar momentos de interação  entre as crianças e professores. 

                          As atividades lúdicas são reconhecidas como meio de fornecer a criança um amb- 

                              ente agradável, motivador, planejado e enriquecido que possibilita a aprendizagem 

                              de várias habilidades na educação infantil, mediante a brincadeira, a fantasia, a  

                              forma a base e adquire a maior parte de seu repertórios cognitivos, emocionais,  

                              sociais e motores. (Aguiar 2004, p.24) 

O professor precisa usar  sua criatividade ao aplicar uma determinada atividade de modo particular 

quando esta acontecendo a interação entre os educandos e o espaço educativo que estão inseridos, 

é tarefa do educador motivar o participação de todo contribuindo com o desenvolvimento e 

aprendizagem medindo o conhecimento das crianças.  

 Dallabona e Mendes [2004,p.02] em sua pesquisa ressaltam: 

O lúdico na Educação Infantil por objetivo oportunizar ao educador a compreensão 

do significado e da importância das atividades lúdicas na educação infantil, 

procurando provoca-lo para que insira o brincar em seus projetos educativos, tendo 

intencionalidade, objetivos e consciência clara de sua ação em relação ao 

desenvolvimento e a aprendizagem infantil. Sem dúvida o lúdico é importante para 

obter uma aprendizagem significativa, desde que o educador tenha conhecimento 

naquilo que será aplicado pode trazer benefícios formando cidadãos críticos e 

pensantes, possibilitando mediar conhecimento e aprendizagem uma vez que 



inserindo o brinquedo nas aulas percebe-se que ele contribui na formação dos 

pequenos proporcionando experiências positivas para educadores e educandos. 

 

METODOLOGIA 

Toda pesquisa cientifica tem um ponto de partida para ser investigado, o 

pesquisador busca conhecimentos sobre um determinado assunto para chegar a 

conclusão do que está sendo investigado analisa evidencias para conseguir o 

objetivo desejado ou responder o problema de pesquisa estudado. Este artigo tem 

como objetivo a pesquisa qualitativa que buscar analisar a qualidade do ensino 

sobre a temática de pesquisa é um método que não pode ser quantificado. A 

pesquisa de Campo foi utilizada porque permite o pesquisador conseguir 

informações para a resposta de um problema. Observação não estruturada é uma 

fonte rica para a construção de hipótese que tem a função de comprovar e explicar o 

objeto de pesquisa. O Questionário aberto é aquele que coleta dados através de 

perguntas elaboradas onde o entrevistado responde as perguntas sem a presença 

do entrevistador. A entrevista estruturada é aquela que tem perguntas formuladas 

sobre um determinando assunto que é feita entre duas ou mais pessoas para 

descobrir e obter informações sobre o objeto de estudo. 

A pesquisa qualitativa que responde as questões muito particulares. Ela se preocupa 

nas ciências sociais, com nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. (MINAYO, 2001, p. 22). 

Segundo MARCONE e LAKATOS a pesquisa de campo é aquela com o 
objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 
problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se 
queira comprovar, ou, ainda descobrir novos fenômenos ou as relações 
entre eles. (MARCONE e LAKATOS, 2003, p.186).      

A pesquisa de campo não deve ser confundida com uma simples coleta de dados 

pois consiste na observação de fatos e informações para chegar ao objetivo 

desejado, o pesquisador tem um contato com o objeto de pesquisa. Para 



MARCONE e LAKATOS a observação não estruturada tem o objetivo de registrar e 

recolher informações da realidade sem que precise fazer perguntas. 

A técnica da observação não estruturada ou assistemática, também 
denominada espontânea, informal, ordinária, simples, livre, ocasional e 
acidental, consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem que o 
pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas 
diretas. É mais empregada em estudos exploratórios e não tem 
planejamento e controle previamente elaborados. (MARCONE e LAKATOS, 
2003, p.192).      

Segundo MARCONE e LAKATOS o questionário deve-se enviar uma nota ou carta 

explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter 

respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele 

preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. Em média, os 

questionários expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de devolução.  

 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 
série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 
a presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário 
ao informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o 
pesquisado devolve-o do mesmo modo.  (MARCONE e LAKATOS, 2003, 
p.201). 

A entrevista é um instrumento que consiste em obter informações sobre o que está 

sendo pesquisado através de uma conversa efetuada face a face entre duas ou mais 

pessoas. Para MARCONE e LAKATOS (2003, p.196). A entrevista é importante 

instrumento de trabalho nos vários campos das ciências sociais ou de outros setores 

de atividades, como da Sociologia, da Antropologia, da Psicologia Social, da Política, 

do Serviço Social, do Jornalismo, das Relações Públicas, da Pesquisa de Mercado e 

outras. A entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informações do 

entrevistado, sobre determinado assunto ou problema.  

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social. (MARCONE e LAKATOS, 2003, 
p.195). 

 

Nessa pesquisa percebe-se a importância do lúdico, a fim de analisarmos como a 

acontece a ludicidade na prática em sala de aula, sendo assim a pesquisa foi 



realizada com os professores, coordenação e diretores, pois são os que trabalham 

diretamente com as crianças, na escola Eunice Maria Barbosa dos Reis.Para 

realização da entrevista foram organizados sete perguntas, baseada na pesquisa 

que busca saber quais as contribuições do lúdico no desenvolvimento da 

aprendizagem na educação infantil, outra fonte de pesquisa e analise foi a 

observação do espaço da sala de aula, com registros fotográficos, afim de 

problematizar com mais informações as questões que envolve a ludicidade, visto 

que os dados não verbais, também são de extrema importância. 

Através da entrevista e das observações do espaço escolar, foi possível realizar a 

análise de acordo com o referencial teórico e o tema da pesquisa.Por meio das 

observações e possível documentar os encontros que permeia o dia-a-dia da prática 

pedagógica descrevendo as ações, reconstruir sua linguagem, sua forma de 

comunicação e os significados.Enfocando sempre como lúdico contribuir no 

processo de ensino aprendizagem das seres iniciais. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

A pesquisa foi realizada na Escola Eunice Maria Barbosa dos Reis, fica Situada na 

Avenida Agostinho Marques no Município de Serrolândia –Ba, com o objetivo de 

Investigar as contribuições do lúdico  no desenvolvimento da aprendizagem  na 

Educação infantil, nosso problema de pesquisa foi de que maneira o lúdico pode 

contribuir no ensino aprendizagem das crianças da Escola Eunice Maria Barbosa 

dos Reis  por meio de observações  questionários e vistas na escola  fica claro que o 

lúdico realmente está sendo aplicado no contexto escolar durante o desenvolver da 

pesquisa  observou –se que as aulas são dinâmicas participativas, todas as crianças 

participam das atividades proposta pelos professores nem só nas salas  de aula 

como também no pátio no momento de recreação, na quadra e em diversas 

comemorações que a escola realiza. 

A escola é o ponto de partida para a construção do conhecimento,porém para que 

isso aconteça é necessário  o nível de desenvolvimento  que as crianças  se 

encontram, a partir de uma analise  é possível detectar a particularidade de cada 

aluno, tomando conhecimento do que pode ser trabalhado e os resultados que serão 

obtidos. Diante das visitas e observações na escola nota -se que alguns professores 



tem dificuldades na realização de uma atividade lúdica ,na maioria das vezes 

durante as aulas algumas crianças ficam dispersas pois os métodos utilizados não 

chama a atenção das crianças para que elas se sentirem atraídas é preciso que o 

educador promova aulas  tornando o momento participativo onde venha despertar o 

interesse das mesmas pelas atividades desenvolvidas. 

Percebe –se que que o ser humano necessita do lúdico desde a  infância até a fase 

adulta ,a ludicidade não pode ser vista apenas como brincadeira pois se trata de 

uma maneira de aprendizagem uma  estratégia para adquiri conhecimento ,trabalhar 

a ludicidade no ambiente escolar é relevante pois na medida que estão envolvidos 

nos jogos educativos, fantoches contação de histórias eles compreende com mais 

facilidade os conteúdos trabalhados, sendo que esses recursos contribui para a 

aprendizagem e o desenvolvimento  estimulando os aspectos cognitivo físico e 

social da criança é na educação infantil que inicia todo processo, desta forma  a 

ludicidade conquistou espaço no trabalho pedagógico sendo que incentiva a criança 

produzir conhecimento ,através do brincar ela consegue  expressar o que está 

sentindo onde muitas vezes os pais e professores não conseguem perceber no seu 

cotidiano. Portanto vale ressaltar que a atenção do educador com as crianças se 

torna cada vez mais importante para que a aprendizagem dosaconteça ,a  escola 

deve ser um ambiente  acolhedor onde as crianças se sintam amadas acolhidas, 

cabe ao professor proporcionar esses momentos aconchegantes no ambiente 

escolar. 

De acordo com Pinto[2004], as experiências lúdicas são ações com sentidos e 

significados atribuídos pelos seus praticantes .Isso Significa que a ludicidade é a 

própria maneira  de cada indivíduo sentir, pensar, decidir, agir e conviver, mantendo  

a coerência  com as razões que  os motivam. 

Diante desta afirmação percebe-se que as intenções do sujeito são reveladas por 

meio dos sentidos, uma vez que a ludicidade está sempre em construção para que o 

lúdico se manifeste depende das experiências que o professor carrega consigo ao 

longo da vida que proporcione ao aluno momentos de prazer e diversão dentro da 

escola, sendo que através do lúdico a criança constrói  sua auto-estima e das 

demais que estão a sua volta.   



Baseado nos resultados do questionário aplicado aos professores e direção é 

evidente que os educadores trabalham o lúdico visando contribuir no ensino 

aprendizagem das crianças para a professora questionada os alunos participamdas 

atividades desenvolvidas em sala de aula demonstrando interesse  e satisfação 

quando se trabalha  o lúdico  as crianças se empolgam pelas dinâmicas jogos e 

brincadeiras  utilizados como: fantoches boliche, pular corda, amarelinha, bingos, 

contação de histórias  entre outras  tornando as aulas lúdicas esses objetos contribui 

para o entrosamento das crianças principalmente as mais tímidas. 

Ao perguntar a professora A de que maneira o lúdico estava inserido no 

planejamento da escola? E qual sua importância na prática pedagógica? Ela 

respondeu que o lúdico estava inserido em todos os sentidos na prática 

pedagógicae na recreação  que o lúdico torna  as aulas e o ambiente mais 

prazeroso podendo assim contribui para o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças principalmente na educação  infantil que é uma fase importante na vida dos 

mesmos perguntamos a professora B  quais eram os obstáculos enfrentados  pelo 

professor  para  desenvolver  as  aulas lúdicas  ? Ela respondeu que uma das 

dificuldades era a faltade jogos na escola pra cada faixa etária  e também a falta de 

conhecimento dos pais  pois alguns acham que  o professor só brinca com os 

alunos, não sabendo eles que ao mesmo tempo que as crianças  estão brincando 

adquire conhecimento e aprendizagem. 

Para os professores da Escola Eunice Maria Barbosa dos Reis, o lúdico  sem 

dúvidas contribui para o desenvolvimento e aprendizagem mais prazerosa onde os 

alunos participam e aprendem brincando, alguns educadores consideram  a 

ludicidade uma forma de ensinar através de brincadeiras,jogos e brinquedos 

tornando as aulas mais atraentes ,a construção dos brinquedos  realizado pelos 

educadores e educandos contribui no desenvolvimento  da coordenação motora das 

crianças .Por mais que a escola tenha alguns brinquedos é necessário que as 

crianças produza seu próprio brinquedo pois elas se sentem importantes 

confeccionando  um determinado brinquedo utilizando sua imaginação e criatividade. 

Os educadores afirmam queas competições infantis, a recreação em geral no pátio e 

no parquinho e algumas atividades realizadas na sala de aula são consideradas 

lúdicas pois eles trabalham de forma diferenciada , abandona os livros didáticos e 

utiliza  outros métodos  para  que as crianças aprendam com mais facilidade saindo 



da rotina  onde o lúdico  possibilita a criança  ver as aulas  com outros olhos  

diferenciado fazendo uma viagem  por meio  das brincadeiras  utilizando sua 

imaginação  sendo assim  elas se tornam cidadãos  críticos  adquirindo seu próprio  

conhecimento através  do universo lúdico  seja em casa  na escola e no meu em que 

vive.                                                                              

Na observação realizada na Escola Eunice Maria Barbosa dos Reis  no dia 06/05 a 

professora reuniu as crianças e formou   um círculos  onde contou a  história menina 

bonita do laço de fita, as crianças ficaram em silencio observando a pró contar a  

história, no final todos voltaram para  seus lugares e foram instigados  a falar o que 

tinha entendido da história, no segundo momento foi aplicada  uma atividade onde 

as crianças pintaram o desenho relacionado a história  contada, em seguida  

colocou uma música e ensinou a careografia para   os educandos. 

No observaçãodo dia 07/05 iniciou-se as atividades com um vídeo dos três 

porquinhos as crianças ficaram atentas, logo após  cada um recebeu uma folha de 

papel em branco e eles tinha que desenhar os personagens da história , em seguida 

foi aplicada uma atividade escrita  volta ao a historia trabalhada  naquele dia e 

finalizando  eles montaram o quebra cabeça. 

Na observação do dia 08/05 a escola promoveu uma homenagem para as mães 

houve algumas apresentações feitas pelos alunos em comemoração ao dia das 

mães foi um momento de confraternizaçãoentre as famílias e a  escola, todas se 

sentiram orgulhosas ao ver seus filhos apresentando,  sem dúvidas  o lúdico estava 

presente  em todos os momentos nas músicas,danças entre outra, percebe-se  a 

importância do professor  na vida da criança  especialmente na educação infantil 

onde inicia o processo de desenvolvimento da criança com o universo lúdico através  

da interação com as outras adquirindo respeito consigo e com os outros vale 

ressaltar que as estratégias utilizadas pelo professor contribui de forma positiva na 

formação do conhecimento e  desenvolvimento  dos educandos.   

 

 

 

 



Conclusão 

 

Diante de tudo o que foi observado durante as visitas na Escola Eunice Maria 

Barbosa do Reis, fica evidente a importância de inserir nos planejamentos  a 

ludicidade como ferramenta para o desenvolvimento do ensino aprendizagem  nas 

turmas de educação infantil . 

Conclui-se com esta pesquisa de  que trabalhar o lúdico na educação infantil  traz 

para vida das crianças diversas possibilidades, fatores importantíssimos para o 

desenvolvimento da criança, preparando-o para o convívio na sociedade, 

proporcionam as criança um maior desenvolvimento e assimilação dos conteúdos 

propostos na sala de aula, tornando  muito mais prazeroso,  despertando o desejo 

de aprender na vida de cada aluno.  

        

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa foi possível perceber a importância de trabalhar com atividades 

lúdicas na educação infantil destacando a Escola Eunice Maria Barbosa dos Reis. 

Com o trabalho da ludicidade a criança terá circunstâncias favoráveis para a 

realização do seu autoconhecimento, proporcionando-lhe a capacidade de pensar, 

perceber, desejar, raciocinar, ajudando a sua saúde mental, física e no seu equilíbrio 

social e afetivo, essencial para um bom desenvolvimento do seu intelecto. 

O uso do lúdico no cotidiano da sala de aula é um fator importantíssimo para o 

desenvolvimento da criança, com benefícios que refletirão ao longo da sua vida 

adulta. Sendo assim notou-se que trabalhar o lúdico na educação infantil é 

indispensável como formação de base, tanto para o desenvolvimento motor, como 

para o afetivo e psicológico da criança. A partir das observações feitas durante a 

pesquisa, pode-se concluir que as atividades lúdicas exercem papeis fundamentais 

na aprendizagem da criança, sendo assim é possível atestar, que o professor pode 

reunir dentro das suas aulas o lúdico e o educar, onde a escola tem um papel de 



extrema importância, na qual leva apresenta o lúdico não como um passatempo, 

mas como ferramenta na aprendizagem em geral. 

Portanto introduzir os jogos e as brincadeiras e atividades lúdicas no cotidiano 

escolar da criança é muito importante, pois quando os mesmos estão envolvidos 

emocionalmente nesta ação, ele tende a estar mais disposto a participar do 

processo de ensino e aprendizagem e fica mais prazeroso e menos cansativo as 

horas na sala de aula. Vemos que trabalhar com o lúdico deve ser no sentido de 

facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento integral, como o todo, sendo assim o 

lúdico trabalhado na educação infantil deve ser considerado como parceiro e utilizá-

lo de forma ampla para atuar no ensino aprendizagem da criança.         
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