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RESUMO 
 

Está pesquisa será desenvolvida no intuito de investigar o desenvolvimento de atividades lúdicas na 
Escola Municipal Prof.ª Deniolmar Alves Silva Lima no turno matutino na cidade de Serrolândia BA. 
Como ocorre o desenvolvimento das atividades lúdicas na educação Infantil da Escola Municipal 
Prof.ª Deniolmar Alves Silva Lima? Com o objetivo geral de investigar o desenvolvimento de 
atividades lúdicas na Educação Infantil matutino e a prática pedagógica com a ludicidade no ambiente 
escolar e objetivos específicos de Compreender como funciona a prática da ludicidade na Educação 
Infantil; Observar se o professor desenvolve momentos em que os alunos possam estar usufruindo de 
momentos de ludicidade em sala de aula; Perceber a importância que o lúdico desenvolve na escola, 
instituição e sociedade. O presente artigo em pesquisa contou com a utilização do método qualitativo 
com entrevistas, questionários aberto e fechado e observações participantes, analise de dados e 
consulta bibliográfica, para melhor embasamento teórico. Este Artigo teve como os principais autores 
Freire (1996), Micotti (1999), Rojas (2007), Tiba (2013). É visível que a coordenação pedagógica faz 
todo o seu trabalho de suporte pedagógico a Escola, porém no que se refere ao suporte de atividades 
lúdicas em sala de aula o professor fica a seu próprio critério tendo que buscar inovações lúdicas 
para estar aplicando em sala de aula. O suporte da coordenação pedagógica será iniciado a partir da 
II Unidade com oficinas de materiais lúdicos matemáticos. 

 

Palavras-chave: Atividades lúdicas. Educação infantil. Ludicidade. Professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 

This research will be developed in order to Investigate development of playful activities of the Escola 
Municipal Prof.ª Deniolmar Alves Silva Lima in the morning shift in the city of Serrolândia - BA How 
occur o development from playful activities at the children's education, with the general objective of 
Investigate development of playful activities of Early Childhood Education and the pedagogical 
practice with the playfulness in the school environment and specific objectives of Understanding how 
the practice of playfulness in Early Childhood Education works; Observe if the teacher develops 
moments in which the students may be enjoying moments of playfulness in the classroom; To realize 
the importance that the playful develops in the school, institution and society. The present article in 
research had the use of the qualitative method with interviews, open and closed questionnaires and 
participant observations, data analysis and bibliographic consultation, for a better theoretical basis. 
This article has as main authors Freire (1996), Micotti (1999), Rojas (2007), Tiba (2013). It is clear that 
pedagogical coordination does all of its pedagogical support work at the School, but as regards the 
support of play activities in the classroom, the teacher is at his own discretion having to look for playful 
innovations to be applying in the classroom . The support of the pedagogical coordination will be 
started from the II Unit with workshops of mathematical ludic materials. 

   
Keywords: Playful activities.  Child Education.  Playfulness.  Teacher. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/playful+activities.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/playful+activities.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/playful+activities.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/playful+activities.html


 

 

 
SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 6 
   

1 A HISTÓRIA DO LÚDICO NA CONSTRUÇÃO EDUCACIONAL DO 
PAÍS .......................................................................................................... 

7 

   
2 LUDICIDADE NA ESCOLA: CONCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DO 

SÉCULO XXI ............................................................................................. 
11 

   
3 APRENDER BRINCANDO E BRINCAR APRENDENDO: UMA 

ATIVIDADE POSSÍVEL? ........................................................................... 
15 

   
4 METODOLOGIA ........................................................................................ 18 
   

5 ANÁLISE DE DADOS ............................................................................... 20 
   
 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................... 22 
   
 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................... 24 
   
 ANEXOS.................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUÇÃO 

 
Este artigo tem o proposito de investigar o desenvolvimento de atividades 

lúdicas na Escola Municipal Professora Deniolmar Alves Silva Lima. A ideia sobre o 

tema de ludicidade em sua aplicação em ambiente escolar deu-se pelas seguintes 

inquietações: A história do lúdico na construção educacional do país; Ludicidade na 

escola; concepções e vivências. 

Essa inquietação partiu da relevância que a ludicidade tem na amplitude 

escolar e, consequentemente, na vida de uma criança. Mesmo em um âmbito 

extenso de propostas lúdicas a serem trabalhadas, nem sempre as mesmas são 

satisfatórias para quem as aplica, o que demonstra que nem todos os profissionais 

tem a sede de mudança no contexto desse processo lúdico, não os cabendo serem 

os mediadores das atividades e sim apenas transmissores de conteúdo.  

A prática docente tem que ser motivadora no espaço educacional em sua 

essência, possibilitando a transmissão de paz, fraternidade, respeito e igualdade 

para que assim possa expor os direitos iguais garantidos para todos os seres 

humanos desde o seu nascimento e ao longo de sua vida.  

Como ocorre o desenvolvimento das atividades lúdicas na Educação Infantil 

da Escola Municipal Professora Deniolmar Alves Silva Lima ? Partindo do presente 

problema, o objetivo Geral do presente artigo é investigar o desenvolvimento de 

atividades lúdicas na Escola Municipal Professora Deniolmar Alves Silva Lima. Com 

os objetivos específicos de: Compreender como funciona a prática da ludicidade na 

Educação Infantil; Observar se o professor desenvolve momentos em que os alunos 

possam estar usufruindo de momentos de ludicidade em sala de aula; Perceber a 

importância que o lúdico desenvolve na escola, instituição e sociedade. 

Para o desenvolvimento deste artigo foram utilizados os seguintes autores 

Freire (1996), Micotti (1999), Rojas (2007), Tiba (2013). A ludicidade é uma das 

formas mais eficazes para a criança aprender, no qual é desenvolvido o cognitivo, o 

motivacional, a descoberta de valores e a descoberta de si próprio, possibilitando 

que a criança se desperte para o mundo em que vive. É muito importante que os 

educadores reconheçam o real significado do que é a ludicidade, para saber 

estabelecer o sentido entre o brincar e o aprender brincando. 
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É imprescindível deixar claro que a didática do brincar não se faz sem plano 

pedagógico, o professor tem total liberdade de criar e recrear dentro da sala de aula 

sendo o mediador no processo de ensino e aprendizagem, respeitando a 

diversidade que o cerca tendo como objetivo o enriquecimento educacional na vida 

do educando. 

 

1 A HISTÓRIA DO LÚDICO NA CONSTRUÇÃO EDUCACIONAL DO PAÍS 

 

A educação se inicia no país no período de colonização quando os europeus 

interessados em catequizar os índios e em busca de melhor comunicação decidiram 

ensinar os índios sua língua e seus costumes. Mas fracassaram, pois os índios se 

opuseram a determinada prática, então como a Igreja Católica era a grande potência 

religiosa da época e todos a respeitavam, então enviaram os jesuítas, iniciando uma 

educação alfabetizadora.  

Os jesuítas, para não ter que lidar com toda uma comunidade indígena, 

ensinava a nova língua para os líderes repassarem para os demais. A escola 

construída serviria apenas para designar novo dialeto, para que eles se 

comunicassem melhor, sem preocupação com a qualidade e também não sendo 

para todos, aulas voltadas para a oralidade sem escrita e de forma rígida para que 

os índios aprendessem logo o dialeto europeu. Os jesuítas pregavam para todos os 

habitantes o catolicismo, de forma que conseguiam manipular os índios a fazerem o 

que lhes era designado. 

Com o decorrer dos anos, todos se comunicando bem, escolas foram 

construídas apenas no intuído de agradar os índios, eles davam estrutura e os 

índios trabalho braçal em forma de pagamento, porém os índios se revoltaram e 

perceberam que os europeus não queriam ajudá-los apenas explorá-los.  Ficou 

evidente que neste período o que apenas interessava era ter uma boa comunicação, 

pois o que mais interessava para os colonizadores era extrair as riquezas do Brasil, 

assim, todos se comunicando bem os índios fariam todo o trabalho braçal. 

Com toda essa revolta indígena, os europeus se viram na necessidade de 

mais mão de obra, então trouxeram escravos que trabalhavam lado a lado com os 

índios, foram dias de lutas sem escolarização e sem diálogo, pois ambos não 
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conheciam o idioma um do outro e a comunicação era pouca e o sofrimento ainda 

maior. 

A riqueza que o Brasil tinha encheu os olhos dos europeus, muitas famílias 

nobres portuguesas resolveram residir no Brasil, tornando grandes produtores de 

cana de açúcar, gado e posteriormente do café. Os escravos continuavam com os 

trabalhos braçais e domésticos, aqueles que eram designados como 

acompanhantes de seus senhores e senhoras eram poucos que sabiam ler e 

escrever, pois seus senhores não queriam que seus subalternos tivessem os 

mesmos direitos de saber ler e escrever. Aqueles escravos que eram ensinados a 

ler e escrever serviriam apenas para seus senhores e não poderiam ensinar para os 

demais, aqueles que ensinavam e eram pegos até mesmo riscando o chão eram 

extremamente castigados. 

Filhos primogênitos dos senhores de engenho e autoridades politicas e 

titulados nobres por D Pedro II poderiam ter o direito de estudar. Educação essa que 

fora instituída de forma tradicionalíssima se iniciava em casa com os pais que 

sabiam ler e escrever de forma tradicional respeitando os costumes da época, os 

jovens aprendiam também como se portar em sociedade, ter postura e eram 

orientados sobre a forma correta de falar. Alguns atarefados contratavam 

professores que seguiam a rica as ordens dos senhores, eles eram que decidiam o 

que seus filhos iriam aprender.  

A quantidade de estabelecimentos escolares era muito reduzida, muitos dos 

senhores não queriam que seus filhos tivessem contato com nobres que eles 

consideravam inferiores em títulos, terras e riquezas. Quando alfabetizado, era 

designado a estudar na capital e muitos para se “engrandecer” diante da sociedade 

enviavam seus filhos para estudar na Europa, não havendo intuito de seu filho ter 

uma profissão, mas apenas ser reconhecido como filho de senhor que se formou na 

Europa, que em seu retorno seu diploma era colocado em um quadro na sala para 

que todos que ali chegassem soubessem que ali tinha um filho formado na Europa.  

Poucos eram aqueles que enfrentavam seus pais e seguiam sua profissão, 

pois estavam destinados a dar continuidade aos interesses da família tendo que 

administrar toda a fortuna familiar e dar continuidade aos cultivos de café e cana de 

açúcar. As mulheres, mesmo sendo a primogênita da família, por exemplo, não 

tinham esse direito de estudar fora de sua casa, pois já estava destinada a um 
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casamento e o que bastava saber era como ser uma boa esposa, obediente e leal 

ao seu esposo.   

Apos o final da escravidão no Brasil que perdurou por mais de 300, 

efetuando-se seu e termino em 13 de maio de 1888, com a manifestação de muitos 

abolicionistas e que culminou com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, 

que visou o fim da escravatura no Brasil. Todos seriam livres e teriam os mesmos 

direitos, mas isso não ocorreu de inicio. Os antigos escravos agora livres não tinham 

moradia, dinheiro e escolaridade tendo que continuar a viver sobre humilhações 

para conseguir um lugar na sociedade.  

Os escravos que sabiam ler e escrever começaram a ensinar outros da 

mesma forma que foram ensinados de forma tradicional, a sociedade acreditava que 

se aprendiam mais rápido a base de autoridade e rigidez. Essa forma de ensino 

tradicional se perpetuou por muitos anos, transmitindo uma onda de regras a serem 

cumpridas e falta de prazer no que estava sendo aprendido. Aqueles que 

contestavam os professores eram castigados moralmente e fisicamente diante de 

seus colegas como palmatória e se ajoelhando no milho e outros castigos, tornando 

um ambiente triste e desinteressante para os alunos. Oliveira (2006, p. 91) contribui 

de forma ampla o desenvolvimento da educação Infantil no Brasil:  

 

A história da educação Infantil em nosso país tem, de certa forma, 
acompanhado a história dessa área no mundo, havendo, é claro, 
características que lhe são próprias. Até meados do século XIX, o 
atendimento de crianças pequenas longe da mãe em instituições como 
creches ou parques infantis praticamente não existia no Brasil. No meio 
rural, onde residia a maior parte da população do país na época, famílias de 
fazendeiros assumiam com cuidadas das inúmeras crianças órfãs ou 
abandonadas, geralmente frutos da exploração sexual da mulher negra e 
índia pelo senhor branco. Já na zona urbana, por vezes filhos ilegítimos de 
moças pertencentes a famílias com prestígio social, eram recolhidos nas 
rodas de expostos existentes em algumas cidades desde o inicio do século 
XVIII. (OLIVEIRA, 2006, p. 91). 

 
 

As creches surgem no Brasil em meados do século XIX em necessidade de 

cuidar das crianças pobres, sendo a grande parte filhos de negros. No final do 

século surgem os jardins de infância considerado um projeto social de construção 

moderna, seguindo modelos de escolas europeias e estadunidenses. Houve 

oposição, pois as creches e jardins de infância seriam financiados com dinheiro 

público, mas tinha os que acreditavam que esse projeto traria mais desenvolvimento 
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infantil. Somente em 1990 inicia a discussão de inseparabilidade do cuidar e educar 

em creches e pré-escolas sendo incluídas como área de competência em 1998. 

A partir de tamanha insatisfação nacional em querer o direito de se expressar, 

de poder ter o direito de questionar o professor e principalmente em ter os mesmos 

direitos foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDBEN sendo 

citada em 1934, porém não teve reconhecimento politico. Apenas em 1961, seguida 

por uma versão de 1971 em plena Ditadura Militar, com o cenário politico em 

transição e promulgação da Constituição Federam de 1988, na qual o país deixa o 

militarismo e se torna democrático, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira 

teve que ser anulada e refeita, apenas em 1996 sendo concluída e baseia-se no 

princípio do direito universal à educação para todos. 

O Parâmetro Curricular Nacional – PCN surgiu em 1997 e é responsável por 

explanar bases para o professor trabalhar com seus alunos da Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental II com temas transversais e de áreas do conhecimento, um 

leque de possibilidades para seres trabalhadas pelos profissionais da educação 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem. O professor tem neste momento a 

total liberdade de trabalhar com esses Parâmetros em sala de aula, usando várias 

metodologias para se alcançar a aprendizagem de seus alunos de forma 

significativa.  

O lúdico é uma das metodologias que pode estar transmitida um prazer em 

aprender, não mais de forma tradicional, e sim prazerosa e libertadora. Essa 

metodologia lúdica se dá a partir de planeamento pedagógico, desenvolvimento em 

ambiente escolar e por último a avaliação, se os alunos conseguiram desenvolver a 

atividade como foi planejada alcançando os objetivos ou se a atividade fracassou e 

deve ser reformulada e melhorada para o seu real significado, que é a aprendizagem 

do aluno de forma satisfatória e prazerosa no ambiente escolar, seja de fato 

alcançado.  

É visível que quando a Educação Infantil surge em creches na forma de 

assistência familiar em um espaço em que mães, pais e responsáveis legais das 

crianças as deixavam para ir trabalhar, sendo que neste espaço as crianças teriam 

direito a alimentação, assistência higiênica e convívio social com outras crianças. As 

contribuições que a Educação Infantil oferecia foram fortalecidas quando 

perceberam que em creches e pré-escolas poderiam oferecer bem mais do que 

assistência familiar, podendo ofertar também assistência educacional. Acreditando 
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que com o acréscimo educacional as crianças poderiam se desenvolver melhor em 

sociedade.  

Segundo a LDBEN 9.394/96, algumas das funções da Educação Infantil são: 

Utilizar as diferentes linguagens; Cuidar e educar; brincar, expressando emoções, 

Cuidar e educar sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; Estabelecer e 

ampliar cada vez mais as relações sócias. Desse modo, se torna evidente o quanto 

a Educação Infantil avançou no cenário educacional, e que a partir da LDB houve 

um fortalecimento na atuação e aplicação educacional no país, assim, melhorando o 

desenvolvimento das crianças e o bem estar dos ambientes educacional. 

 

2 LUDICIDADE NA ESCOLA: CONCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DO SÉCULO XXI 

 

As concepções na educação nada mais são que a teoria e a prática que cada 

professor desenvolve durante sua vida acadêmica. Essas concepções são ações 

que os professores desenvolvem durante sua vida profissional, a ação em sala de 

aula é o grande reflexo em sua atuação, seu conceito, teoria e a sua prática, 

aspectos que agem em conjunto e que resultam na práxis do contexto educacional.  

As concepções pedagógicas como a tradicional que perpassou durante todo o 

surgimento da educação e ainda é aplicada por muitos educadores, a concepção 

pedagógica tradicional religiosa que pregava a pedagogia do humanismo, com total 

vinculo com a Igreja Católica, rígida em sua prática e monitoramento com alunos, a 

concepção de pedagogia renovadora surge quebrando todas as correntes que 

impediam os alunos de aprender, valorizando a espontaneidade dos alunos. 

Essa concepção renovada traz para os alunos o prazer em aprender, por 

meio da espontaneidade, um reflexo do ambiente prazeroso que elas vivenciam no 

ambiente educacional. A partir dessas concepções é possível perceber que alguns 

professores utilizam um pouco de cada uma dessas concepções em prática, seja ela 

para desenvolver atividades de teor avaliativo, sendo eles comportamentais e 

intelectuais. 

As vivências no contexto escolar dependem da metodologia trabalhada por 

todo o corpo docente da escola, o que proporciona para o aluno o prazer em estar 

em ambiente escolar. Santos, afirma que “A Metodologia Lúdico-vivencial foi 

organizada para proporcionar um clima propício para a construção do conhecimento 



12 
 

e uma forma diferenciada de tratar os conteúdos escolares e os alunos.”. (SANTOS, 

2014, p. 27) 

Ainda segundo Santos, sua prática, a Metodologia Lúdico-vivencial propõe 

diversos aspectos de interação do aluno com o ambiente escolar que são:  

Que o educador seja um profundo conhecedor da natureza humana e, em 
especial, de seus alunos, levando em conta as suas experiências pessoais. 

Que o aluno possa se sentir-se como pessoa. 

Que o aluno acredite na escola como um lugar alegre, contagiante e que lhe 
dá oportunidade de pensar, sentir, criar e expressar. 

Que permita o resgate da cultura, para conhecer, preservar, difundir e 
ressignificar os valores, hábitos e costumes que se quer para uma 
sociedade mais justa. 

Que crie condições aos alunos para se tornarem interativos, criativos, com 
iniciativas, valorizando a si mesmos e aos outros. 

Que possa desenvolver conhecimentos úteis e significativos à vida de cada 
aluno. 

Que ajude os alunos a tornarem-se pessoa ativas, libertando-os dos mitos e 
preconceitos. 

 
Que os jogos, brinquedos e dinâmicas possam criar condições aos alunos 
para expressarem-se livremente, tomarem decisões pessoais e coletivas 
que desenvolvam habilidades para resolver problemas e que sejam capazes 
de construir conhecimento. (SANTOS, 2014, p. 27-28).  

 
 

A importância da Metodologia Lúdico-vivencial está no pensar, no analisar, no 

desenvolver e na conclusão da atividade, essa importância se dá a partir da 

contribuição que a ludicidade permite para os alunos em construir, desenvolver e 

amadurecer os saberes que devem ser respeitado, sendo eles conhecimentos 

prévios ou não. 

Permitir a liberdade de acertar e errar em um ciclo de amadurecimento de 

habilidades, assim tornando um ambiente libertador, encantador para o 

desenvolvimento dos alunos.  Santos (2014, p. 19) sugere que, para que uma 

aprendizagem seja significativa o professor deve estabelecer relações significativas 

entre suas experiências prévias e aquilo que se apresenta como novidade.  

Essa Metodologia Lúdico-vivencial pode ser trabalhada com o auxilio das 

cinco dimensões humanas que proporcionam um melhor amadurecimento do ser 

enquanto pessoa e no meio em que vive, esse amadurecimento torna-se necessário 
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para qualquer pessoa, pois está a preparando para eventuais situações no meio em 

que vive e para as incertezas que a sociedade apresenta no dia a dia. Para que a 

aprendizagem seja significativa o professor deve ter conhecimento prévio das 

atividades apresentadas e saiba usar de suas estratégias para que a atividade não 

perca seu sentido lúdico e aproveitamento pedagógico 

Os professores precisam estar atentos à sua prática e se existe coerência 

entre o que ela diz e o que ela faz, pois quando os professores dizem uma coisa e 

fazem outra, a sua palavra perde o valor. A palavra do educador tem grande valor e 

o educando tende a acreditar no que é dito. O aluno consegue perceber quando o 

professor se contradiz, e é difícil tentar reverter à situação, o que nem sempre é 

possível e isso gera um conflito na cabeça da criança.  

O professor pode desenvolver atividades lúdicas com jogos de habilidades 

para amadurecimento da dimensão humana, que estimule no aluno a sua 

capacidade física e mental como: jogos de argolas, corrida, pular corda, mimicas, 

pintura, salto de obstáculos e outros. Esses jogos contribuem para o 

desenvolvimento e amadurecimento dos alunos analisarem o que está à sua volta, 

compreenderem o que está sendo proposto, corrigir o que pode ser melhorado, 

improvisar, resolver problemas, são meios libertadores que levam para o aluno a 

possibilidade de crescer de forma libertadora, mas com orientações de seu 

mediador: o professor.  

A dimensão saber proporciona o amadurecimento do conhecimento cientifico 

sendo mais utilizados em matemática, artes, história, em conhecimento social e 

físico, o aluno pode se descobrir a partir de pinturas, desenhos, espaços, formas, o 

importante é o aluno saber expressar o que se sente a partir do fortalecimento de 

sua habilidade o tornando mais comunicativo. 

A dimensão ser traz para o aluno o desenvolvimento e amadurecimento do 

conhecimento pessoal, em um autoconhecimento de relações sociais, respeito e 

amadurecimento de sua inteligência intrapessoal, essa dimensão proporciona que o 

aluno se reconheça como verdadeiramente é, e aceite seus defeitos e qualidades. 

A dimensão conviver traz para os alunos o desenvolvimento de 

conhecimento social no qual aborda relacionamento com outras pessoas, que possa 

valorizar o respeito um com o outro, leis, lealdade, regras que são indispensáveis 

para um bom convívio. Os jogos e brincadeiras que podem ser utilizadas como 

cirandas em grupo. Essa dimensão permite trabalhar o desenvolvimento afetivo, 
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emocional, a flexibilidade de respeito em um aceitar do outro, ou seja, reconhecer 

que com o outro podemos aprender mais e podemos ser pessoas a cada dia 

melhores, como pessoas que saibam conviver harmoniosamente em sociedade 

respeitando a diversidade que o cerca. 

A dimensão preservar traz uma explanação da importância em preservar o 

conhecimento cultural que é preciso aprender a preservar o passado como o folclore 

que a cada dia vai sendo esquecido diante de tanta inovação em meios de 

comunicação. Poucas são as crianças que são incentivadas a utilizar dessa cultura, 

muito se vê precocemente com eletrônicos do tipo tabletes e celulares. O que pode 

ser revivido em sala de aula são atividades de tempos passadas para a atualidade 

como trava-língua, versinho, advinha, enigmas, jogos da memória, essas atividades 

irão contribuir muito na aprendizagem e desenvolvimento dos saber e produções dos 

alunos. 

Reconhecer a importância do passado é viver para o presente e se permitir 

para o futuro sem medo de ser felizes, pais e professores podem mediar essa 

dimensão juntos para o bom desenvolvimento de seus filhos e alunos. Essas cinco 

dimensões que também são conhecidas como os cinco pilares da educação sugere 

uma base de como pode se desenvolver as atividades em sala de aula 

proporcionando leques de liberdade para os professores mediarem esse processo 

de aprendizagem, tornando uma base para o descobrimento e desenvolvimento das 

habilidades dos alunos. 

 

É importante valorizar o acervo em uma proposta lúdica, pois quando os 
brinquedos e jogos são selecionados, analisados, classificados e dispostos 
de maneira prática, pressupõe-se que há qualidade nesse processo. Mas a 
clareza de uma proposta lúdica não está na quantidade ou na qualidade dos 
brinquedos e dos jogos, e sim na postura do educador e na dinâmica das 
atividades. (SANTOS, 2014, p. 32). 

 
 

O brincar é sem dúvida um meio pelo qual as crianças aprendem uma variedade de 

experiências em diferentes situações para diversos propósitos. As semelhanças 

destes processos com uma forma idealizadora de aprendizagem para as crianças 

são inevitáveis. “É preciso mostrar ao educando que o uso ingênuo da curiosidade 

altera a sua capacidade de achar e obstaculizar a exatidão do achado”. (FREIRE, 

2014. p.121). 
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É impossível não se preocupar em ajudar os alunos nos seus diferentes tipos 

de dificuldade e ainda, e se os mesmos estão desenvolvendo suas habilidades, que 

podem ser desenvolvidas através da ludicidade em sala de aula, por isso o lúdico 

pode se fazer presente por toda a vida no processo de construção de conhecimento. 

 

3 APRENDER BRINCANDO E BRINCAR APRENDENDO: UMA ATIVIDADE 
POSSÍVEL?  
 

O lúdico em sala de aula é ingrediente fundamental no desenvolvimento 

social, comportamental e de valores, pois a criança está em fase de constante 

aprendizagem. É nesta fase que a criança necessita de cuidados de adultos e 

precisa se adaptar às vivencias na sociedade, assim necessitando aprender tudo o 

que seja importante para seu desenvolvimento e de sua autonomia e identidade. 

O brincar faz parte da etapa da vida de qualquer criança e é fundamental. Por 

meio do brincar a criança desenvolverá mais atenção, memorização, imitação, 

percepção, imaginação e socialização quando experimentam regras. Quando se fala 

em brincar, chama-se a atenção aos benefícios do uso dos jogos e brincadeiras para 

a didática e planejamento do professor.  

Para que a criança desenvolva a ludicidade através do brincar, ela necessita 

de espaço adequado onde possa se sentir à vontade para soltar a sua criatividade e 

imaginação. O professor deve estar atento à escolha de brinquedos e objetos que 

possam ser utilizados e construídos em sala de aula ou preservar os símbolos 

apenas durante a brincadeira. 

O professor deverá usar uma postura de classificação das brincadeiras e 

atividades, estando bem a par do que está sendo oferecido aos seus alunos. Como 

em atividades físicas, por exemplo, poderá usar corda, bola, peteca ou até mesmo 

proporcionar um passeio de bicicleta ou uma caminhada pela sua cidade. Em 

atividades intelectuais pode ser trabalhado quebra-cabeça, experiências, jogos de 

perguntas e respostas. Atividade de relação social pode ser trabalhada com xadrez, 

videogames, dama. Atividade criativa pode ser trabalhada massa de modelar, 

dobraduras, pintura, colagens. Atividades de afetividade podem ser utilizadas 

bonecas, bonecos, miniaturas de animais ursinhos de pelúcia e fotos. 

A ludicidade é uma forma pedagógica de proporcionar alegria e despertar o 

prazer de realizar atividades e o melhor: aprender brincando, mostrando para a 

criança que em atividades lúdicas podemos resolver problemas brincando.  
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Acredita-se que a ludicidade é a esperança de novos cidadãos com um olhar 

mais aberto para a educação em sociedade. 

 

Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a 
esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podemos 
aprender, ensinar, inquietar- nos produzir e juntos igualmente resistir aos 
obstáculos a nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza 
humana, a esperança não é algo que a ela se justaponha. À Esperança faz 
parte da natureza humana. Seria uma contradição se, inacabado e 
consciente do inacabado, primeiro, o ser humano não se inscrevesse ou 
não achasse predisposto a participar de um movimento de busca e, 
segundo, se buscasse sem esperança. A desesperança é negação da 
esperança. A esperança é uma espécie de ímpeto natural possível e 
necessário, a desesperança é o aborto deste ímpeto. A esperança é um 
condimento indispensável á experiência histórica. Sem ela, não haveria 
história, mas puro determinismo. Só há história onde há tempo 
problematizado e não pré-dado. A inexorabilidade do futuro é a Negação da 
história. (FREIRE, 2014, p. 70). 

 
 

É preciso entender como se desenvolve a ludicidade, para, a partir daí se 

apropriar de como um ensino se torna um aprendizado atraente para criança no qual 

a mesma brinca aprendendo. A ludicidade além de ser um modelo específico da 

criança é a forma de diversão de usar a imaginação, o sonho e de despertar nela a 

curiosidade da descoberta dos objetos que estão inseridos na brincadeira. 

Através do lúdico podem ser trabalhadas as desavenças entre os colegas em 

sala de aula, a indisciplina. Hoje acontecem muitos aspectos ruins nas escolas os 

conteúdos são monótonos, é esse o motivo da escola não ser ambiente atrativo, 

então o educador com suas habilidades profissionais deve aderir cada vez mais 

métodos lúdicos em sua sala de aula, em um enriquecimento profissional e 

educacional. 

Em uma sociedade tão diversa de pessoas, gêneros, religiões, classes 

sociais, etnias, o que um professor poderá trabalhar de forma que um venha a 

compreender e respeitar o outro? O professor irá mediar atividades e situações nas 

quais os alunos possam praticar e respeitando um aos outros, esse respeito partirá 

de habilidades aprendidas através de atividades lúdicas. 

A importância para o entendimento de como funciona o cérebro como 

aprendemos é essencial para os professores que desejam melhorar a aprendizagem 

de todos os alunos trabalhando as seguintes competências: 

1. Linguística ou verbal: Habilidade de se expressar por meio da oralidade ou 

pela forma escrita; 
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2. Lógico matemático: Domínio dos raciocínios lógicos e dedutivos; está 

associado ao pensamento cientifico; 

3. Espacial: Capacidade de formar um modelo preciso de uma situação e 

utilizar para se orientar em sentido de uma direção; 

4. Intrapessoal: Habilidade de estar bem consigo mesmo; administrando os 

próprios sentimentos e usa-los para alcançar objetivos pessoais; 

5. Interpessoal: Capacidade de se relacionar bem com outras pessoas, 

sabendo compreender as expectativas e motivações dos demais; 

6. Sonora ou Musical: Habilidade para se expressar por meio dos sons; 

7. Cinestésico-corporal: Domínio do movimento do corpo; 

8. Naturalista: Habilidade de reconhecer objetos na natureza, como animais, 

plantas, rochas; esta habilidade é indispensável para a sobrevivência no 

ambiente natural. 

Os espaços educativos devem incentivar o exercício destas habilidades em 

ambiente escolar, o lúdico e o leque de criatividade. O professor poderá trabalhar as 

múltiplas inteligências e poderá perceber em quais seus alunos se destacam com 

mais facilidade. Estas habilidades devem ser expostas e respeitadas por todos 

como, por exemplo, alguns se destacaram em atividades linguísticas como a criação 

de um poema, porém, isso não significa que este ou esta aluna desenvolverá 

habilidade Cinestésico-corporal tendo domínio do movimento de seu corpo em uma 

apresentação de dança. 

Por isso, a importância de se trabalhar a ludicidade, pois ela abre portas de 

reconhecimento e respeito para todos. Essas habilidades são levadas para o resto 

da vida e no decorrer de suas práticas melhoradas dia a dia .Goulart  descreve que 

a criança é um ser dinâmico e interage com a realidade vivenciada, é que sua 

aprendizagem só é possível quando é compreendida. 

 

Para que uma criança aprenda é necessário que ela compreenda. Isto é 
valido não só para a aprendizagem de Ciências e de Matemática, mas de 
outras áreas. Um professor que está procurando desenvolver crianças 
inteligentes não pode se contentar com a simples formação de 
automatismo, respostas emitidas que não têm nenhum sentido para o 
adulto.  Uma aprendizagem compreensiva requer que o professor conheça 
o processo de pensamento do aprendiz, apresente problemas que lhe 
pareçam interessantes para os quais ele possa oferecer respostas 
(GOULART, 2003, P.20.). 
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Escolas estão desenvolvendo projetos que possam despertar não apenas no 

aluno o prazer do novo, o lúdico, mas também em inserir aquela realidade na vida 

de professores tradicionais. Uma das maiores dificuldades que os professores 

encontram é a falta de espaço e tempo, e o medo de mudar e não corresponder 

suas próprias expectativas.  

 

Portanto podemos perceber que, em suas fases primitivas, a cultura é um 
jogo. Carrega, por conseguintes, esse estigma e, até na atualidade, ainda 
percebemos que os movimentos da cultura exprimem o sentido num saber e 
numa filosofia da expressividade em palavras e formas, ritos e símbolos, 
contos e histórias. (ROJAS, 2007, p. 50). 

 
 

O professor está livre a trabalhar com a ludicidade em qualquer modalidade, a 

música, a dança e o humor são instrumentos essenciais para essa prática. Em 

atividades programadas os alunos podem se dividir em grupos ou em duplas e é 

preciso ressaltar a interação do professor, tornando um ambiente de socialização e 

entrosamento entre os participantes, assim a atividade poderá ser considerada como 

uma fonte de aprendizado para todos. 

Oferecer a oportunidade de integração e interação em uma atividade lúdica 

proporciona uma troca de conhecimento entre os participantes, na qual até mesmo 

os mais tímidos se sentem a vontade em estar desenvolvendo atividades em grupo. 

A utilização de técnicas lúdicas em sala de aula oferece um aprendizado significativo 

a quem aprende de forma libertadora, a criança se sente envolvida em seu contexto 

e assim desperta para a criatividade e se descubra. O mediador não precisa excluir 

o habitual planejamento escolar tradicional, mas buscando inovação de maneiras 

lúdicas dia a dia terá o retorno satisfatório de aprendizagem de seus alunos. 

 
4 METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa traz possibilidades de cada dia entender o papel do 

lúdico na vida do professor e do aluno, de modo que seja significativo e abordando 

sempre a importância do lúdico no processo de ensino aprendizagem.  A ludicidade 

é um grande laboratório para o desenvolvimento integral na infância, pois é através 

das brincadeiras que a criança descobre a si mesmo e o outro, além de ser um 

elemento significativo e indispensável para que a criança possa aprender com 

prazer, funcionando como exercícios úteis e necessários à vida. 
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O presente artigo contou com a utilização da pesquisa qualitativa que é 

também chamada de exploratória, para assim entender e analisar o 

desenvolvimento dos alunos com o lúdico. Entendendo que o lúdico é instrumento 

facilitador para um bom aprendizado, um começo de existência de dinâmica na vida 

entre o mundo real e o mundo imaginário.  A interpretação é o principal ponto para a 

pesquisa qualitativa no qual o ambiente natural da escola é significativo para o 

pesquisador, onde se faz toda coleta de dados para assim então fazer as 

abordagens e atribuições necessárias para a pesquisa, tem-se a curiosidade em 

compreender, sobretudo o significado e como é desenvolvido.  

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foi entrevista estruturada com 

questionário fechado para professores e coordenador. A entrevista tem por objetivo 

averiguar fatos, compreender as situações e perceber os anseios, entendendo as 

pretensões passadas e atuais. Assim para se alcançar os resultados e objetivos da 

pesquisa é preciso organizar as perguntas com vivencia do entrevistado onde 

possam ter o máximo de entendimento da pergunta, respondendo de forma 

consciente, facilitando para pesquisadora no entendimento maior, para ser feito a 

comparação sobre as respostas. Também foi realizada a análise de documentos, 

principalmente o Projeto Político Pedagógico - PPP da escola, para entender a 

prática real, e a partir das informações obtidas, ampliar a visão enquanto 

pesquisadora. 

Segundo Laville e Dione “Os instrumentos usados, questionários ou 

entrevistas, serão amiúde fortemente estruturados, encerrando o participante em 

opções de respostas previstas antecipadamente”. (1999, p.190) 

A análise de dados foi feita para aprofundamento e alcance dos objetivos da 

pesquisa para conseguir informações e respostas, no qual será indispensável à 

utilização de alguns dados, sem dispensar a bibliografia pesquisada para melhor 

embasamento teórico. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 49), sua finalidade é 

colocar o pesquisador com tudo que escreveu e um reforço paralelo de análise com 

suas próprias pesquisas e convicções, sem serem manipuladas por emoções e 

informações, oferecendo também meios para resolver problemas já definidos e 

também explorar novas áreas. Assim, a pesquisa bibliográfica não se faz com 

repetições do que já foi publicado sobre determinada assunto, mas proporcionando 

novas abordagens, chegando até ao inesperado. 
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O processo de elaboração é longo e complexo exige cuidado na seleção 
das questões, levando em consideração a sua importância, isto é, se 
oferece condições para a obtenção de informações validas. Os temas 
escolhidos devem estar de acordo com os objetivos geral e específicos. 
(LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 202). 
 
 

A observação foi participante, os autores da pesquisa foram professores, 

alunos, direção e coordenação, todos os professores, e direção já graduados em 

Pedagogia. A escola possui uma clientela muito variada, crianças com deficiência, 

alunos da sede do município, do bairro da mesma e de outros bairros, também 

recebe crianças da zona rural, o transporte público para as crianças que residem 

distante da escola é garantido pela prefeitura. A Escola Municipal Professora 

Deniolmar Alves Silva Lima está situada na Rua Amália Gomes de Oliveira no Bairro 

Sol Nascente na cidade de Serrolândia-Ba, sendo um local acessível. É conhecida 

também por Escola do Lápis, por serem pintados os muros com desenhos de lápis 

coloridos ao redor da escola. A escola possui um quadro de profissionais composto 

por: 02 diretoras; 02 coordenadoras - 01 Ensino Fundamental/ 01 do EJA-; 18 

professores; 01 secretária; 03 auxiliares administrativos; 11auxiliares operacionais e 

o total de alunos de 455 sendo 195 matutinos; 180 vespertinos e 80 noturnos.  A 

estrutura física da Escola conta com um pátio amplo para a recreação, com 

parquinho; 08 salas de aula; 01 cozinha; 01 secretaria; 01 diretoria; 01 sala de 

professores; 01 auditório; 01 biblioteca; 02 banheiros para alunos 

feminino/masculino contando cada com 03 sanitários e 01 sanitário acessível cada; 

02 banheiros para funcionários feminino/masculino contendo 01 sanitário e um 

espaço para banho cada.  

Funciona na escola conselho de classe, conselho escolar, planejamento 

pedagógico, administrativo e financeiro. A revisão do PPP é feita a cada ano, para 

que sejam feitas as devidas mudanças necessárias. 

 

5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 A Educação Infantil é de suma importância para o desenvolvimento da 

criança, período no qual o despertar por atividades educativas acontece muitas 

vezes em ambiente escolar, fortalecida durante sua aplicação com atividades 

lúdicas. Durante as observações e entrega dos questionários para professores e 

Coordenação Pedagógica iniciada no dia 18/03/2019 a 20/03/2019 foi observado 
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que em todos os dias as disciplinas mais trabalhadas são as de Português e 

Matemática, sendo utilizados materiais lúdicos para melhorar a interação dos alunos 

nas atividades.  

A professora afirma que utiliza os materiais lúdicos durante as atividades de 

Ciências, Português e Matemática e que os confecciona nos finais de semana 

aplicando semanalmente. Durante a amostra destes materiais lúdicos, a professora 

salienta que pesquisa e confecciona sozinha, e que a coordenação pedagógica 

disponibiliza dos materiais e acrescenta que a partir da II Unidade será desenvolvido 

um projeto de confecção de matérias lúdicos matemáticos, demonstrando 

expectativas pelas futuras atividades, pois preparar atividades lúdicas é um 

processo de dedicação e muito cansativo.  

Pôde ser analisado que, mesmo não vivenciando muitas experiências lúdicas 

na infância, a professora confecciona e desenvolve atividades lúdicas para ser 

atrativas para os alunos da Educação Infantil. A prática pedagógica da professora é 

aplicada de forma significativa na qual os alunos interagem nas atividades ficando 

em destaque a aprendizagem durante as atividades propostas. A Coordenação 

Pedagógica fortalece a importância do lúdico na formação da criança, descrevendo 

que é muito importante, pois estimula o desenvolvimento cognitivo, além da 

capacidade de atenção, memória, percepção, sensações e todos os aspectos 

referentes à aprendizagem. A coordenação pedagógica durante as observações 

mostrou-se muito atarefada com as atividades, sendo em sala de aula e construção 

de materiais pedagógicos. 

 

O jogo, as brincadeiras, as invenções buscam transformar o mundo, 
dominar seus efeitos de sentido. Abrem a possibilidade do principio do 
prazer e da realização do criar, logo do aprender e de viver o não-real, 
dentro do mundo real. A realidade recriada corresponde ao sono com 
sonhos, em que não se corta o fio constituído de imagem que se transpõem, 
de um lado para outro. Assim, é possível ao pensamento atravessar os 
limites do mundo imaginário, para acolher qualquer cena. O brincar é o 
espaço com poder de transformação. (ROJAS, 2007 p. 37). 
 
 

A Coordenação Pedagógica acrescenta que o Projeto Politico Pedagógico – 

PPP apresenta propostas para o professor desenvolver um trabalho na Educação 

Infantil de forma lúdica e participativa das crianças, no qual sempre que possível os 

professores realizam as atividades lúdicas de forma que todos possam interagir, 

essas atividades acontecem de uma a duas vezes por semana.  
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A Coordenação Pedagógica está planejando para desenvolver com todos os 

professores o projeto de confecções de materiais lúdicos matemáticos a partir da II 

Unidade para um maior fortalecimento da ação lúdica em sala de aula sendo 

aplicada nos dias de sexta-feira, segundo a coordenadora, para proporcionar um dia 

de aprendizagem lúdica. 

O acompanhamento familiar é grande sendo perceptível a grande presença 

de pais e responsáveis no pátio durante o inicio das atividades escolares, partindo 

para seus afazeres somente após a entrada de seus filhos em sala de aula. A busca 

por atividades lúdicas significativas para os alunos é constante na Escola Municipal 

Professora Deniolmar Alves Silva Lima, pois a mesma tem a missão de garantir uma 

aprendizagem de qualidade, através do acesso ao conhecimento sistematizado em 

um ambiente criativo, inclusivo, inovador de respeito ao próximo oportunizando a 

família a participar efetivamente da comunidade escolar. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Perceber a alegria que o lúdico traz em sala de aula faz perceber que essa é 

uma forma muito eficaz de ensinar. As crianças são descobridoras do mundo, 

descobridoras de si mesmos, assim, com a presença de um mediador em todo o 

processo de aprendizagem ficará mais fácil e de total aproveitamento das atividades 

que envolvem a ludicidade no processo de ensino e aprendizagem. 

Percebe-se que na Escola Municipal Professora Deniolmar Alves Silva Lima 

há um modelo de seguimento nas aulas, há uma espécie de padronização de como 

dar andamento as atividades desde seu inicio ao término. Inicia-se a aula com a 

chamada, acolhimento, iniciando uma leitura fazendo uma contextualização e 

atividade de português, após esse momento, dá-se início a atividade de matemática. 

Após o recreio, o professor em seu planejamento trabalhará com atividades de 

outras disciplinas, porém português e matemática são mais presentes em todas as 

atividades.  

O atrativo que se utiliza é a ludicidade para aproximar o interesse dos alunos 

nas atividades, materiais lúdicos são mais utilizados nas aulas de Português e 

Matemática. A professora busca o máximo a aprendizagem dos alunos e por muitas 
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vezes é visível seu desgaste em sala de aula, a formação com vistas a melhorar a 

prática lúdica do professor acontece mensalmente.  

É visível que a Coordenação faz todo o seu trabalho de suporte aos 

professores, porém no que se refere à prática lúdica em sala de aula, o professor 

fica o seu próprio critério tendo que buscar inovações lúdicas para aplicar em sala 

de aula. O suporte da Coordenação Pedagógica será iniciado a partir da II Unidade 

com oficinas de materiais lúdicos matemáticos, uma professora demonstrou 

expectativa pelo suporte da Coordenação, pois buscar sozinha as atividades lúdicas 

para a Educação Infantil se torna cansativo e exaustivo, pois há preparação de 

atividades para outras séries e turmas. 

Ao concluir este artigo, perceber-se o real papel e importância que a 

ludicidade traz ao processo de ensino e aprendizagem, ser mediador envolve 

aspectos que permitem contribuir para a criação de oportunidades de aprendizagens 

e também receber novos conhecimentos. O professor se destaca neste cenário 

lúdico como inovador de mediações no dia a dia levando atividades atrativas que 

integram os alunos em uma melhor aprendizagem. 
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