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RESUMO 
 
 

Este artigo é um trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia o qual traz o tema “A 
Ludicidade na educação Infantil”. A partir da problemática: Como é trabalhada a 
ludicidade na turma de Pré-I, no turno vespertino, do Grupo Escolar Eunice Maria 
Barbosa dos Reis. Foram elaborados os seguintes objetivos: Identificar quais são as 
formas de ludicidade trabalhadas na turma de Pré-I, no turno vespertino do Grupo 
Escolar Eunice Maria Barbosa dos Reis; Perceber através da trajetória da 
ludicidade, se a mesma contribui para a liberdade e autonomia das crianças de 04 
anos; Observar como a ludicidade auxilia na aprendizagem das crianças da 
educação infantil; Descrever qual o papel do professor no trabalho com a ludicidade 
em sala de aula. Este trabalho foi realizado através da pesquisa exploratória, 
descritiva, bibliográfica e de campo. Portanto, qualitativa. Buscou-se para 
fundamentar esta pesquisa os principais teóricos , que trazem aspectos significativos 
comuns no que diz respeito à ludicidade, como: FERREIRA (2012); ROJAS (2007); 
SANTOS (2002 ); VOLPATO ( 2002); KISHIMOTO (2011); RCNEI (1998) e os PCNs 
(1997). Diante das análises, conclui-se que a ludicidade não é trabalhada na referida 
turma, porém o professor e o coordenador defendem sua importância apenas na 
teoria, sendo impossível identificar quais são as formas de Ludicidade trabalhada. E 
que alguns professores ainda não se sensibilizaram quanto a prática do “lúdico”, e 
como os jogos, as músicas, os brinquedos e as brincadeiras são elementos 
primordiais para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
 
 
 
 

 

Palavras-chave: Ludicidade; Educação Infantil; Crianças; Aprendizagem; Professor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

This article is a work of conclude of Pedagogia course which brings the theme: "The  
Playfulness in Child Education" from the problematic: How is worked the playfulness 
in the Pre-I class, in the Afternoon shift, of the School Eunice Maria Barbosa dos 
Reis. It was prepared the following objectives: Identify what are the forms of 
playfulness worked in Pre-I class, in the Afternoon shift, of the School Eunice Maria 
Barbosa dos Reis; To perceiving through the trajectory of playfulness, whether it will 
contribute to the freedom and autinomy of the children of 04 years;  Observe how the 
playfulness assists in the learning of children of early childhood Education; To 
describe the role of the teacher in the work with the playfulness in the classroom; 
This work was carried ou through the  exploratory, descriptive, bibliographic and field 
research, therefore, qualitative. It was sought to base this research on the main 
renowned theorists, who bring significant aspects common with regard to 
playfulness, such as: FERREIRA (2012); ROJAS (2007); SANTOS (2002); 
VOLPATO (2002); KISHIMOTO (2011); RCNEI (1998); e os PCNs (1997). After the 
analyses, it is concluded that playfulness is not worked in said class, but the  teacher 
and the coordinator defendem their importance, only in  theory, being impossible to 
identify which are the forms worked of Playfulness. And that some teachers have not 
yet become aware of the practice of "play", and how games, music, toys and games 
are primordial elements for the devlopment and learning of children. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa apontou um método pedagógico de primordial importância na 

mediação do conhecimento entre o professor e a criança, o qual é um facilitador no 

aprendizado dos conteúdos, possibilitando o desenvolvimento físico, interpessoal, 

psicossocial e cultural das crianças. A aplicação do mesmo, portanto, foi ideal para 

as escolas que valorizam o aluno de forma integral e consideram a Educação Infantil 

como um pilar a ser construído com qualidade, por ser a base de sustentação de 

todos os outros conhecimentos posteriores. O referido trabalho teve o enfoque 

centrado no tema “A Ludicidade na Educação Infantil”.  

Teve como problemática: Como é trabalhada a ludicidade na turma de Pré –I , 

no turno vespertino, do Grupo Escolar Eunice Maria Barbosa dos Reis? Os objetivos 

foram: Objetivo geral: Identificar quais são as formas de ludicidade trabalhadas na 

turma de Pré-I, no turno vespertino, do Grupo Escolar Eunice Maria Barbosa dos 

Reis. Objetivos específicos: - Perceber através da trajetória da ludicidade, se a 

mesma contribui para a liberdade e autonomia das crianças de 04 anos; - Observar 

como a ludicidade auxilia na aprendizagem das crianças da educação Infantil; - 

Descrever qual o papel do professor no trabalho com a ludicidade em sala de aula. 

A escolha do lócus apresentado teve como ponto de partida a sua localização 

- próxima à residência dos pesquisadores e a percepção de algumas crianças 

agressivas e repetentes. É do conhecimento de muitos que este tema já vem sendo 

discutido, porém, essa pesquisa tem um diferencial, pois, foi realizada em um 

ambiente, cuja turma é composta por crianças e realidades diferentes. 

O referido trabalho auxiliará os profissionais no trabalho com a educação 

infantil, além de explicitar os benefícios que a Ludicidade causará ao educador, às 

suas crianças e à escola. Ajudará também para alertar que, nas escolas de hoje,   

não há mais espaço para o tradicionalismo, uma vez que ao trabalhar com o lúdico a 

criança consegue de forma prazerosa o desenvolvimento em todas as áreas do 

conhecimento alcançando assim a aprendizagem. Logo, a educação ganhará um 

novo rosto, e as crianças e familiares ficarão muito mais satisfeitos em fazer parte 

dessa educação de qualidade. 

Foi fundamentado com teóricos renomados, que trazem aspectos 

significativos comuns no que diz respeito a ludicidade, como: FERREIRA (2012), 
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que apresenta a necessidade do professor proporcionar momentos lúdicos durante o 

seu cotidiano escolar e devem constar como atividade diária; ROJAS (2007) relata 

sobre o processo da inteligência e a estruturação do pensamento por meio do 

brincar; SANTOS (2002 ) apresenta a brinquedoteca como um espaço ideal para a 

utilização de brinquedos, aplicação de jogos e brincadeiras com o intuito de 

proporcionar prazer e alegria; VOLPATO ( 2002) sente a necessidade de momentos 

lúdicos no processo de desenvolvimento infantil, tendo uma sala de aula mais 

prazerosa; KISHIMOTO (2011) e os RCNEI (1998) consideram de grande 

importância se ter espaço reservado para o faz-de-conta, pois é um momento 

privilegiado para a integração das crianças. 

 Dessa forma, este artigo está dividido em três capítulos: o primeiro trata dos 

inúmeros conceitos e trajetórias sobre a ludicidade, jogos e brincadeiras; o segundo 

apresenta a ludicidade como instrumento de aprendizagem e o terceiro expõe o 

papel do professor no trabalho com a ludicidade.  

O desenvolvimento de atividades lúdicas como prática pedagógica, faz com 

que as crianças sintam-se livres para criar, reformar e construir; moldar sua 

personalidade, firmar sua capacidade de locomoção e em tantas outras áreas, tendo 

um pleno contato com a natureza em que os mesmos aprenderão brincando, 

construindo sempre um respeito para com as suas limitações e para com o ciclo 

natural da vida. 

É sabido que o homem desde a sua existência procura observar e conhecer o 

mundo e tudo que nele existe, e com isso vem desenvolvendo métodos que o 

permite conhecer com maior profundidade a essência dos fatos e o comportamento 

das pessoas. Este conhecimento pode ser chamado de senso comum o qual faz 

parte da vida do sujeito, desde o seu nascimento, pois o mesmo é dado através da 

família e do meio no qual está inserido. Segundo os PCNs, 

 

Os conhecimentos adquiridos na escola passam por um processo de 
construção e reconstrução contínua e não por etapas fixadas e definidas no 
tempo. As aprendizagens não se processam como uma subida de degraus 
regulares, mas, como avanços de diferentes magnitudes. (1997, p. 61) 
 

É notório que o lúdico é uma ferramenta importante na Educação Infantil, 

sendo um recurso didático e dinâmico que garante resultados eficazes na educação, 

porém, requer planejamento e cuidados na execução das atividades elaboradas. 
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2- CONCEITOS E TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA LUDICIDADE 
 

Esse capítulo trata dos inúmeros conceitos sobre Ludicidade, Jogos e Brincadeiras, 

mencionados por diversos autores, e da sua trajetória histórica, objetivando 

apresentar a importância da utilização da Ludicidade no processo de aprendizagem, 

com o intuito de que as crianças aprendam e desenvolvam com facilidade, as 

linguagens escrita, verbal e corporal. 

 
2.1 -Trajetória Histórica da Ludicidade 
 

Desde os tempos remotos a humanidade já utilizava a ludicidade em suas 

atividades. Em cavernas foram encontradas imagens pictóricas e brincadeiras de 

crianças e adultos.  

Nos anos de 1960 é que começa a surgir lentamente o sentimento sobre a 

infância. A aprendizagem se dava pela convivência da criança com o adulto, uma 

vez que a mesma o ajudava em suas tarefas domésticas. A criança só entrava na 

escola a partir dos sete anos, até então os jogos e as brincadeiras das crianças 

eram as mesmas destinadas aos adultos. 

Outro fato que afastou a ludicidade da sala de aula foi quando, na escola 

tradicional o professor considerava-se o dono da verdade, apenas ele detinha o 

conhecimento, depositando-o nos alunos como se estes fossem sujeitos passivos. 

Após alguns anos é que as brincadeiras passam a pertencer à primeira 

infância, não existindo discriminação entre meninos e meninas, pois ambos usavam 

os mesmos trajes, uma espécie de vestido e as brincadeiras com bonecas eram 

comuns entre os mesmos.  

Rojas vem relatando que: 

Na sociedade antiga tanto a criança como o jovem 
participavam em situação de igualdade com todos os membros 
da sociedade, porém, havia uma ruptura na ludicidade tão 
significativa neste período da existência do pequeno ser, 
considerado como adulto em miniatura. (ROJAS, 2007, p. 16). 

 

Ao nascer, a criança já brinca mesmo sem o conhecimento do brincar, sendo 

o primeiro experimento no seu mundo infantil. Ela interage possibilitando 

descobertas de si mesma, do outro e sobre o mundo que a rodeia. Com o passar do 

tempo os brinquedos que eram talhados em madeira sofreram mudanças 

significativas, facilitando o seu manuseio e sendo mais atrativos para as crianças.  
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Todo educador precisa estar consciente dos malefícios dos brinquedos 

industriais, produzidos em série, de gosto duvidoso e que não atendem às 

necessidades de descobertas da criança.  A fantasia infantil necessita de liberdade 

para poder se desenvolver e sabe-se que é pelo manuseio ativo e curioso do 

material que a criança tem oportunidade de vivenciar no mundo as formas e a 

qualidade de tudo que existe. 

Até os dias atuais ainda é comum ouvir de professores, a seguinte expressão: 

“crianças, parem de brincar que a aula vai começar”. Isso demonstra um 

afastamento entre o lúdico e o ensino-aprendizagem, por não se dar crédito ao 

potencial que a ludicidade tem no processo de desenvolvimento de cada aluno.  

O acesso gratuito à escola é gratuito, conforme consta na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo nº 205 que diz: “a educação é 

um direito de todos e dever do estado [...]”. Por isso é de suma importância, para a 

garantia dessa proposta constitucional e para que se complete na  totalidade do seu 

sentido, que esteja acompanhada de procedimentos que assegurem condições para 

a sua concretização. 

Nos dias atuais a tecnologia avança aceleradamente, inclusive na educação, 

mas as atividades lúdicas não podem ser esquecidas no cotidiano escolar, portanto 

as alternativas de se trabalhar de maneira lúdica em sala de aula devem ser 

atraentes e educativas. 

2.2 -Conceitos sobre Ludicidade: Jogos, brinquedos e brincadeiras 

.  

A palavra lúdico significa brincar, divertir-se, incluindo músicas, jogos, 

brinquedos e brincadeiras de maneira clara e objetiva. Para Huizinga (2000), a 

palavra jogo na língua grega, significa “aquilo que é próprio da criança”, infantilidade 

e seus derivados, brincar e brinquedo. 

Além dos brinquedos e brincadeiras, o jogo é componente importante no 

desenvolvimento da ludicidade. O jogo é muito mais que uma atitude física ou de 

reflexão, é significante e objetivo. Alguns teóricos acreditam que é no momento do 

jogo que a criança descarrega suas energias vitais, e para outros, prepara as 

crianças para atividades que surgirão em suas vidas; outros ainda veem o jogo 

como um impulso de competição. 
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O Educador lúdico é conhecido como aquele que, consciente e sensibilizado 

com a sua missão, faz acontecer a ação lúdica na sala de aula, associando teoria e 

prática. 

Porém, muitos acreditam na ludicidade, mas, não a colocam em prática, 

alegando não ter tempo disponível para preparar uma atividade lúdica para seus 

alunos. Enquanto isso os alunos estão perdendo a oportunidade de aprender bem 

e melhor, com mais entusiasmo e criatividade. 

Uma aula com características lúdicas, não precisa ter apenas jogos e/ou 

brinquedos. O que traz ludicidade para a sala de aula é muito mais que uma 

“atitude” do educador e dos educandos, essa postura implica sensibilidade, 

envolvimento, mudança interior, e não apenas exterior. A ludicidade exige uma 

predisposição interna, o que não se adquire apenas com a aquisição de conceitos, 

mas também de suporte e formação para a realização da mesma. Trata-se de formar 

novas atitudes, daí a necessidade de que os professores estejam comprometidos 

em romper com um modelo, um padrão já instituído, já internalizado.  

Neste mesmo sentido, traz-se à baila as palavras de Volpato que confirma: 

Compreender o jogo e as brincadeiras como manifestações culturais de 
profunda significação, principalmente para a criança, e reconhecer a 
necessidade dessas atividades no processo de desenvolvimento infantil [...], 
é importante, sobretudo pela necessidade urgente de a escola vir a ser um 
lugar mais prazeroso (2002, p.111). 

 

A escola é uma segunda “casa”, pois é  nela que a criança permanece a 

maior parte de sua vida. Sendo assim, é necessário ter educadores e cuidadores 

comprometidos em proporcionar um ambiente descontraído e desejável. 

Embora alguns autores afirmem que jogo e brinquedo são prazerosos, 

Vigotsky vem nos dizer em sua teoria que, não é correto afirmar que o brinquedo é 

uma atividade prazerosa. Primeiro, muitas atividades dão às crianças, experiências 

de prazer muito mais intensa do que o brinquedo, como por exemplo, chupar 

chupeta, mesmo que a criança não se sacie. E segundo, existem jogos nos quais a 

própria atividade não é agradável, só dão prazer à criança se ela considera o 

resultado interessante.  

Levando em consideração que a ludicidade abrange brinquedos, jogos, 

brincadeiras, faz-de-conta e parlendas, é de primordial importância esclarecer que, a 

utilização do jogo deve ser de forma livre, pois, o jogo deve parar no momento em 
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que os envolvidos desejarem parar, tendo assim uma de suas características, 

porque ele próprio já é liberdade. (HUIZINGA, 2000) 

O que torna o jogo interessante é que, sendo realizado sob qualquer espécie, 

ele é mantido na memória da criança pela simples atitude da repetição e pelas 

regras que precisam ser cumpridas.  

Kishimoto relata que “em tempos passados, o jogo era visto como inútil, como 

coisa não séria. Já  nos tempos do Romantismo, o jogo aparece como algo sério e 

destinado a educar a criança.” (KISHIMOTO, 2011, p.19) 

Para Huizinga: “Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro 

de certos e determinados limites de tempo, [...] acompanhado de uma tensão, 

alegria e uma consciência de ser diferente da vida quotidiana”. (HUIZINGA, 2000. 

p.25).  

Considerando esta afirmativa, é interessante se utilizar jogos na Educação 

Infantil, porque a criança também gosta do novo. Ao invés da mesmice, deve-se 

inovar e recriar os jogos de maneira qualitativa e atrativa. Além das atividades 

supracitadas envolvidas na ludicidade, existe ainda a música, que atrai as crianças 

de forma significativa com seus diversos ritmos, formas, gestos e movimentos como 

por exemplo, brincar de roda. 

Conforme a tradição oral, as brincadeiras e os brinquedos que emitem sons, 

isto é, os brinquedos sonoros, persistem em nossa sociedade estabelecendo na 

criança um contato consigo mesma e com os outros que a rodeiam. 

Quem não se lembra das cantigas de ninar, entoadas pelos pais, avós e/ou 

tios? Essas músicas, denominadas de acalantos, são utilizadas até os tempos atuais 

pelos adultos com o mesmo objetivo de décadas anteriores, que é acalmar o bebê 

e/ou a criança, incluindo assim nos jogos e nos brinquedos, músicas da cultura 

infantil. (RCNEI) 

Entram nesta mesma percepção, as parlendas e as mnemônicas que são 

rimas sem música, mas com ritmicidade, dando a sensação de música. Deve-se 

considerar que por meio das mnemônicas podem ser explorados conteúdos 

específicos. 

Os Referenciais Nacionais Curriculares da Educação Infantil enfatizam que: 

“os brincos, são as brincadeiras rítmico-musicais com as quais os adultos entretêm e 

animam as crianças”.(RCNEI-V 3, 1998. p.71). 
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 Nessa mesma linha de pensamento, existem os jogos sonoros-musicais que, 

muito tem a contribuir para a formação auditiva de contrastes - barulho/silêncio - da 

criança. Os Referenciais apresentam inúmeras sugestões de jogos que garantem a 

alegria e o prazer lúdico como: jogo da memória, adivinhas, jogos de improvisação, 

de imitação de sons, que, ao mesmo tempo desenvolvem habilidades, conceitos e 

atitudes referentes à linguagem musical. 

Huizinga relata também que, o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou 

reflexo psicológico, pois ultrapassa os limites da atividade puramente física ou 

biológica. Tem, portanto, uma função significante, isto é, encerra um determinado 

sentido. Por isso, em qualquer jogo existe a centralidade de algo que perpassa a 

realidade de cada um, dando o sentido a ação.  

O jogo traz diversão, fascinação e prazer, reações que definem a essência do 

jogo. A sua intensidade não pode ser analisada apenas biologicamente, mas sim em 

sua totalidade, pois quando a criança está em contato com o jogo ocorre o 

desenvolvimento nas mais diversas áreas do conhecimento, sendo: psicossocial, 

físico, cognitivo, pedagógico, afetivo, moral e comportamental. É a partir disso que 

se pode realizar avaliações e compreensões (HUIZINGA, 2000, p.6). 

Para Huizinga, o essencial no jogo é o divertimento da criança. Ele define 

essa palavra na língua holandesa como, “aardigbeid”, derivada de “aard-natureza, 

essência”, “fun” em inglês e em alemão, “spass” e Witz”. 

Ao tratar de jogo como função cultural, a utilização deste ultrapassa a esfera 

da vida humana e qualquer civilização, pois sua existência antecede a própria 

cultura. Mesmo que em línguas diferentes não existam termos adequados para 

defini-lo, o jogo existe, ele é autônomo  (RCNEI, 1998). 

É de primordial importância colocar em evidência que, ao conceituar os 

componentes do universo lúdico e falar sobre sua trajetória não seja tão simples 

quanto aparenta ser, pois, durante os estudos foram encontradas inúmeras 

definições que se confundiam com ambivalência nas citações dos autores. 

A palavra lúdico, falando etmologicamente, originou-se de “ludus”, que 

significa jogo, que para muitos não possui tanta seriedade, mas, diante dos estudos 

realizados comprovou-se que o jogo é ato construtivo e essencial para o 

comportamento no universo humano., 

Segundo Meneses, é através de Froebel no séc. XIX que se iniciam os 

estudos para a educação da criança por meio do lúdico, onde o jogo passa a fazer 
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parte do mundo infantil (Meneses 2009). Essa sua proposta foi de suma importância, 

pois ele acreditava que os responsáveis pelas escolas necessitam desenvolver em 

sua prática, atividades lúdicas em que as crianças manipulem objetos de montar 

e/ou outros de formatos diferenciados, possibilitando aprendizagem não apenas 

formal mas também social, pelo simples ato de brincar, onde a criança sempre irá 

relacionar fatos da vida real sendo assim a base do seu desenvolvimento infantil.  

Porém, é apenas no século XX que Piaget e Vigotsky, através dos seus 

estudos sobre o verdadeiro sentido do brincar, possibilitam o crescimento da 

psicologia infantil. Conforme o que nos diz Meneses em sua monografia, Piaget 

acredita que a criança é atuante em seu processo de desenvolvimento. 

É interessante perceber a importância que os teóricos dão à ludicidade como 

um elemento intrínseco à vida infantil. Para tanto a definição do brincar-infância-

jogo, logo ludicidade, não é estática, foi construída ao longo da história conforme 

situações vivenciadas em cada época. Para Meneses, Kishimoto (2009, p.17) 

confirma: “[...] cada contexto social constrói uma imagem de jogo conforme seus 

valores e modo de vida, que se expressa por meio da linguagem”. A exemplo disso, 

cita-se a questão do trabalho infantil, que há alguns anos atrás era visto como 

normal, onde para muitos, inclusive os pais, a criança para ser gente no futuro, 

precisa trabalhar. Com o passar dos anos esses paradigmas estão sendo quebrados 

lentamente, tendo o auxilio do Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu 

artigo 60 deixa evidente: “É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos 

de idade, salvo na condição de aprendiz” (ECA, 2005, p. 32). 

Assim como o trabalho infantil está na visão do adulto, também é por meio 

dele que se constrói o conceito de infância-ludicidade, pois, entende-se que o adulto 

é o grande responsável pela viabilidade do lúdico. 

 

 3- A LUDICIDADE COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM 

 

A ludicidade deve estar na base de todas as atividades desenvolvidas na turma 

de Educação Infantil, pois a partir dela a criança desenvolve vários processos de 

aprendizagens, que são de primordial importância para um aprendizado prazeroso. 

Para Rojas:  

A criança fala e interage em todas as suas ações, e o educador(a) não  
pode perder isso de vista, ao estruturar as propostas que visam ao trabalho 
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educativo com a infância. A ludicidade é a manifestação da espontaneidade 
por meio da fala e dos gestos que a criança expressa de forma prazerosa, 
revelando o maior significado ao aprender. (2007, p. 17) 

A aprendizagem é um processo lento e variável de pessoa para pessoa, 

portanto, requer persistência e dedicação, tanto do aluno quanto do professor. O 

professor é o mediador do conhecimento que leva o aluno a descobrir sua 

capacidade de aprendizagem.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais  dizem: 

A aprendizagem significativa depende de uma motivação intrínseca, isto é, 
o aluno precisa tomar para si a necessidade e a vontade de aprender. 
Aquele que estuda apenas para passar de ano, ou para tirar notas, não terá 
motivos suficientes para empenhar-se em profundidade na aprendizagem. 
(1997. p.99) 
 

Através do aprendizado da criança o educador se sentirá realizado com o 

esforço do seu trabalho, criando um vínculo agradável entre ele e o aluno, onde este 

procura aquele por possuir algo que lhe é querido. Vale afirmar, então, que a 

ludicidade é um método pedagógico utilizado pelo professor que, além de facilitar 

um melhor aprendizado dos conteúdos, possibilita o desenvolvimento físico, pessoal, 

social e cultural da criança. 

Os professores devem aliar-se à ludicidade durante o desenvolvimento das 

aulas com situações diversas, pois é por meio dela que o aluno é estimulado a se 

atentar mais nas atividades propostas a qualquer área do conhecimento, desde as 

simples às mais complexas.  

Ao planejar a realização de alguma proposta pedagógica, são traçados 

objetivos que, talvez, nunca serão alcançados, mas que necessitam estar ali para 

servir de análise com a turma, sendo que o importante mesmo é o resultado do 

aprendizado das crianças. Lembrando ainda que o sucesso ou o fracasso da criança 

depende das oportunidades oferecidas a ela, da sua valorização como pessoa em 

desenvolvimento, do interesse do professor e do envolvimento da família no 

processo.  

Os PCNs complementam: 

O êxito e o fracasso devem ser dimensionados tendo como referência os 
avanços realizados pelo aluno em relação ao seu próprio processo de 
aprendizagem e não por uma expectativa de desempenho predeterminada. 
(1997, p. 38) 
 

A ludicidade deve fazer parte do cotidiano da sala de aula das crianças, em 

quaisquer que sejam as atividades, pois permitirá ao indivíduo expressar, de forma 
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espontânea, características de sua personalidade tanto para si quanto para os 

outros. 

O trabalho com ludicidade ainda fica a desejar, pois muitos professores se 

limitam apenas na utilização da tv, sabendo que não é o suficiente para o 

desenvolvimento integral das crianças. Faz-se necessário haver reflexões, entre os 

docentes acerca do tema, com o objetivo de fazer com que a teoria e prática andem 

lado a lado no processo lúdico escolar.  

A escola tradicionalista não é mais aquela desejada pelos alunos,  a qual não 

inclui a ludicidade e o jogo em suas atividades, pois está defasada e deve ser extinta 

do meio escolar, onde o professor deverá estar atento para compreender 

manifestações apresentadas pelas crianças. 

A ludicidade na escola serve como mediadora entre o professor, o 

conhecimento e o aluno e contribui para tornar um ambiente mais alegre e 

agradável, além de resgatar o verdadeiro sentido de ser criança, valorizando a 

importância da ludicidade no dia-a-dia, tanto no espaço escolar quanto fora dele. 

Para tanto é importante que os educadores ampliem os conhecimentos e 

desenvolvam trabalhos pedagógicos significativos, nos quais haja o encontro entre a 

criança e a ludicidade.  

Nos tempos atuais os docentes precisam refletir, observar frequentemente 

teóricos renomados para redirecionar as práticas pedagógicas na Educação Infantil, 

recuperando o lúdico cotidianamente na sala de aula, tendo como centro a criança, 

sua vida, suas ações, seu mundo e seu ser. É, portanto, através da ludicidade que o 

ser humano se comunica de forma prazerosa, evidencia pensares e falares 

espontâneos que auxiliam qualitativamente novas construções na vida da criança, 

revelando maior significado ao aprender. 

O aprendizado acontece de maneira contínua e processual, requer 

ferramentas que possibilitem seu desenvolvimento, sabendo-se que a criança 

precisa de tempo para brincar, pois brincar para a criança é viver. 

De acordo Sahda Marta, (apud  Piaget,1967, p. 107),  

O jogo é a construção do conhecimento principalmente nos períodos 
sensório-motor e pré-operatório. Pois, nesses períodos as crianças 
pequenas constroem a noção do seu espaço, seu tempo e finalmente a 
lógica das coisas e a integração com o mundo. 
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Observando as crianças desde o seu nascimento, percebe-se que as 

brincadeiras já fazem parte delas, não apenas como uma diversão. Elas servem 

para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, ou seja, um estímulo para a 

aprendizagem, considerando-se ainda o aspecto lúdico facilita e colabora para uma 

saúde mental. 

As aulas muitas vezes tornam-se repetitivas de exercícios educativos, ficando 

a aula monótona e como consequência, vazia, procura-se, então, a solução com a 

utilização dos jogos para despertar na criança o interesse pela descoberta de 

maneira prazerosa e responsável. 

Os PCNs implementam: 

Para tanto, é necessário que no processo de ensino e aprendizagem, sejam 
exploradas: a aprendizagem de metodologias capazes de priorizar a 
construção de estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na 
construção do conhecimento, [...] o desenvolvimento do senso crítico capaz 
de favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos 
das explicações propostas. (PCN,1997, v.01. p.35) 
 

Muitos professores reclamam da deficiência no aprendizado de alguns alunos 

e não acreditam que trabalhar com ludicidade possa mudar essa realidade. 

Docentes não sensibilizados com a realidade dos alunos; repetência atingindo a 

autoestima e o auto-conceito, aumentando a ansiedade e a falta de motivação em 

participar das atividades na classe ou fora dela. Inúmeras crianças que estudam em 

escolas públicas advêm de ambientes pobres de estímulos cognitivos. 

 As pessoas ao seu redor não conversam com elas para estimular o 

raciocínio, além estarem ausentes do seu ambiente, os livros, as revistas e os 

jornais.  Realidades estas que são irrelevantes, para alguns Educadores, como um 

dos fatores que na maioria das vezes levam os alunos ao fracasso escolar. Os 

PCNs relatam que:  

Cabe ao professor, por meio da intervenção pedagógica, promover a 
realização de aprendizagens com o maior grau de significado possível, uma 
vez que esta nunca é absoluta ─ sempre é possível estabelecer alguma 
relação entre o que se pretende conhecer e as possibilidades de 
observação, reflexão e informação que o sujeito já possui. (1997, p. 53). 
  

 Os docentes necessitam confiar no potencial de cada aluno, utilizando a 

teoria e a prática da ludicidade, certamente o desenvolvimento virá de forma 

integrada e eficaz. 

 Ao realizar atividades envolvendo jogos é interessante também valorizar a 

imitação sonora, adivinhas musicais e a repetição de sons com o objetivo de (re) 
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educar a memória auditiva das crianças. Com isso, suscitarão risadas, despertando 

a imaginação e a curiosidade e consequentemente a sensibilização a respeito do 

processo de escuta dos alunos. 

 O jogo, quando bem orientado, pode ser um bom recurso para a 

aprendizagem, assim também, a música que desperta todos os sentidos aguçando-

os, e através deles a criança se envolve e busca com anseio por aprender, pois os 

ritmos levam-na ao seu mundo imaginário. 

Tanto com os jogos quanto com as brincadeiras, os educadores devem 

explicar de maneira clara a importância da realização dos mesmos. Portanto, o 

brincar é intencional e objetivacional. Não é interessante oportunizar às crianças a 

“brincar por brincar” de qualquer maneira, deve sim, apresentar as regras e limites 

das brincadeiras e jogos, como também suas possíveis aprendizagens. Também 

deve-se analisar de forma coletiva o que eles aprenderam a partir daquela 

brincadeira. 

Porém, os Parâmetros Curriculares Nacionais deixam evidente que:  

As situações lúdicas, competitivas ou não, são contextos favoráveis de 
aprendizagem, pois permitem o exercício de uma ampla gama de 
movimentos que solicitam a atenção do aluno na tentativa de executá-los de 
forma satisfatória. (1997, p. 36) 
 

Quando o aluno está motivado em participar dos trabalhos de classe e extra-

classe, que exijam competição ou não, todos ganham com  isso, pois, em tudo ele 

contribuirá para o desenvolvimento não apenas dele próprio e dos colegas, mas, de 

toda a instituição escolar.  

Ao ver uma criança em sua plena atividade com um brinquedo, percebe-se 

como ela o manipula, de forma como se estivesse vivenciando, como se aquilo fosse 

verdade, isso porque ela transfere para o brinquedo a sua imaginação ou o que 

acontece em sua vida cotidiana, na convivência familiar e até mesmo na escola. Ao 

conviver com seus coleguinhas e professores, a cada descoberta vai despertando 

na criança  a curiosidade e o interesse em descobrir o novo e  assim vai tendo gosto 

pelo que está fazendo. Por exemplo, quando se dá um objeto e a criança começa 

tirar peças, quebrar, a primeira atitude de quem está próximo é reclamar com a 

criança, mas, para ela aquilo não é destruição e sim uma nova descoberta. 

É mencionado por Meneses que: 
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Outro componente da atividade lúdica que tem forte importância na infância 
é o brinquedo, ele é o instrumento da brincadeira, ao utilizá-lo a criança 
estabelece uma relação com o mesmo e a utilização do mesmo no decorrer 
da brincadeira não necessita de um sistema de regras preconcebido. 
(Meneses, 2009, p.29).  
 

Nos momentos das brincadeiras as crianças relacionam os brinquedos com 

elementos imaginários e o faz-de-conta, porque através do seu dia-a-dia no convívio 

familiar e comunitário, elas aprendem a reviver na escola os fatos, colocam em 

prática o que mais despertou sua atenção e interage com os colegas através do 

contato com os brinquedos, podendo ser considerado um momento lúdico.  

4- O PAPEL DO PROFESSOR NO TRABALHO COM A LUDICIDADE 

 

 São inúmeras as competências de um professor, dentre elas encontra-se a de 

construir e desenvolver a capacidade de uma boa relação entre ele e os alunos, 

atitude esta que propiciará o processo de ensino-aprendizagem.    

Em capítulos anteriores deste artigo, foi perceptível a afirmação de que o 

professor é apenas o mediador do conhecimento, é o elo entre este e a criança. 

Como já se sabe também, o aluno vem trazendo uma gama de informações 

acumuladas que, ao chegar à sala de aula são reestruturadas para o seu 

desenvolvimento intelectual.  

 Para que isso aconteça, é necessário que o professor desenvolva na criança 

a autonomia através da inter-relação, envolvendo aspectos afetivos e cognitivos, 

além do respeito mútuo e a confiança recíproca. 

É importante deixar em evidência para os alunos e seus familiares que, ao 

participar das brincadeiras, dos jogos ou brinquedos em sala, não é porque o 

professor seja apenas “bonzinho e/ou camarada”, ou o que muitos dizem, “o 

professor não dá aula, apenas brinca com as crianças”. Mas, sim que evidencie o 

seu compromisso e responsabilidade em oferecer para seus alunos um ambiente 

lúdico, agradável e propício ao desenvolvimento das habilidades propostas, além de 

apresentar os resultados adquiridos na aprendizagem após lidar com a ludicidade. 

Diante desses fatos é oportuno convidar familiares para visitar e/ou participar das 

aulas e dessa forma ficarem inteirados dos projetos e atividades planejadas e 

realizadas na escola logo, na educação infantil. 

 No trabalho com a ludicidade, o papel do professor deve propiciar aos alunos 

um ambiente agradável, acolhedor e tranquilo.  Logo, ouvir as dúvidas das crianças 
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é fundamental para a integração, pois sacia a curiosidade, descobrindo, inventando 

e construindo seu conhecimento. 

Alguns professores de educação, principalmente de Educação Infantil há  

algum tempo atrás não tinham uma formação adequada para exercerem seus 

trabalhos em sala de aula, além de receberem remuneração baixa e trabalharem em 

condições inadequadas. Mas, essa situação graças aos debates tem mudado essa 

realidade, atualmente esses profissionais estão tendo oportunidade de ingressar em 

universidades para aprimorar seus conhecimentos já adquiridos em seu exercício 

profissional.  

A LDB afirma em seu Art. 62 que: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação admitida, como formação mínima para o 
exercício do ensino fundamental oferecida em nível médio na modalidade 
normal. 

Esse texto vem reforçar a importância da formação para que estes 

profissionais, mesmo com suas experiências já vividas em sala de aula, 

desenvolvam trabalhos com crianças e promovam um ambiente agradável e 

prazeroso, onde as crianças possam expor suas ideias e experiências que trazem 

consigo do convívio em seu cotidiano familiar. Por isso a importância da capacitação 

dos profissionais, pois assim eles terão subsídios para conduzir as aulas respeitando 

a singularidade de cada criança como também as diversidades de hábitos, costumes 

e valores, proporcionando um ambiente acolhedor onde a aprendizagem do aluno 

esteja em primeiro lugar. 

A formação do professor em ludicidade deverá estar pautada em 

aprendizagens significativas aproximando a criança da sua realidade envolvendo 

teoria e prática quebrando preconceitos e barreiras existentes em sala de aula. 

O professor enquanto mediador tem um importante papel na relação da 

criança e seus conhecimentos como também na constituição da sua identidade e 

autonomia. Freire, em seu livro Pedagogia da autonomia, deixa claro que, “o 

respeito à autonomia e à dignidade de cada um, é um imperativo ético e não um 

favor que podemos ou não conceder uns aos outros.” (FREIRE, 1996, p. 59)  
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Ao se referir sobre a prática do professor, logo se pensa em habilidades e 

competências a serem trabalhadas, pois envolve a capacidade desse profissional ter 

um bom relacionamento entre os alunos, é a partir dessa convivência que o 

processo de ensino e aprendizagem acontece, portanto cabe ao professor ser esse 

mediador para conduzir e orientar o aluno tendo um bom relacionamento com a 

criança. 

Se desejarmos formar seres criativos e aptos para tomar decisão, um dos 

requisitos é o enriquecimento do cotidiano infantil com introdução de jogos, 

brinquedos e brincadeiras. Trabalhar com jogos e brincadeiras possibilita ao 

professor ter um olhar diferenciado, sensível a cada indivíduo, tendo uma integração 

mais aprofundada a cada indivíduo. Nestas atividades ambos, professor e aluno, 

estão livres para explorar, brincar e/ou jogar, estando abertos para receber e 

obedecer as regras que lhes são impostas.  

É interessante que o professor, antes de planejar e organizar suas atividades, 

aplique diagnósticos para seus alunos a fim de conhecer e saber o nível de 

desenvolvimento mental e o grau de aprendizagem. Sendo assim, ele pode prever 

se as atividades lúdicas representam ou não o grau adequado de dificuldades para o 

aluno permitindo que ele consiga alcançar de forma gratificante bons resultados, 

mantendo-se motivado para continuar em sua ação pedagógica. 

Para Rojas,   

O brincar infantil não pode ser considerado apenas uma brincadeira 
superficial, sem nenhum valor, pois, no verdadeiro e profundo brincar, 
acordam, despertam e vivem forças de fantasias que, por sua vez, chegam 
a ter uma ação sobre a informação e sobre a estruturação do pensamento 
da criança. Esse processo natural e sadio de se processar inteligência não 
é possível, quando as crianças não realizam ou conseguem mais o 
verdadeiro brincar. (2007, p. 18). 

O professor deverá, antes de propor e aplicar atividades lúdicas, traçar os 

objetivos a serem alcançados com determinada brincadeira, pois, é no momento do 

brincar, que são demonstrados os conhecimentos prévios das crianças, ativando 

assim, a sua memória. 

O Educador enquanto mediador e não detentor do conhecimento, necessita 

de capacidade e de estratégias para despertar no aluno, o interesse e a vontade de 

aprender, mas para isso, ele precisa ter amor pelo que faz  e afeto pelo seu aluno. 
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É o professor que ao planejar suas aulas com utilização de jogos deve ter 

certeza de que o mesmo permite estabelecer uma relação com as áreas e os 

conteúdos a serem trabalhados. É ele quem assume o papel de organizador 

selecionando os jogos e as brincadeiras que sejam significativas para a 

aprendizagem envolvida na atividade lúdica a que se propõe, gerando oportunidades 

para que o brincar e o jogar aconteçam de forma educativa em espaço agradável.  

Conforme Jossiane Soares (apud Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil). 

 É o adulto, na figura do professor, portanto, que, na instituição infantil, ajuda 
a estruturar o campo das brincadeiras na vida das crianças. 
Consequentemente é ele que organiza sua base estrutural, por meio da oferta 
de determinados objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da delimitação e 
arranjo dos espaços e do tempo para brincar. Por meio das brincadeiras os 
professores podem observar e constituir uma visão dos processos de 
desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, 
registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de suas 
capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem. 
(VOLUME 1, 1998, p. 28) 

O professor é o responsável para organizar o ambiente, delimitando o tempo, 

para isso ele precisa ter ao seu alcance os objetos os quais foram preparados para 

serem trabalhados na ludicidade deixando as crianças à vontade. A partir disso, o 

professor tem a oportunidade de observar o desempenho, o desenvolvimento físico, 

verbal e emocional de cada uma. 

A participação do professor nos jogos e brincadeiras juntamente com os 

alunos aproxima e estabelece vínculos que favorece uma afetividade permitindo 

assim que relação professor e aluno estabeleça confiança fazendo com que as 

crianças fiquem desinibidas e exponham suas ideias. É importante que o professor 

solicite das crianças respostas ou soluções as quais elas já são capazes de 

apresentar utilizando-se de seus conhecimentos prévios e estimulando-as para 

pensamentos mais elaborados. 

 O docente precisa organizar em seus planejamentos, atividades 

interdisciplinares, onde o centro seja a alegria para as crianças, como se a sala de 

aula fosse um circo que transmite paz, imaginação e muitos risos. 

Sabe-se que o papel do professor também é formar alunos motivados a 

participar e enfrentar as tarefas do dia a dia com mais firmeza. Porém, é de 
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primordial importância a colaboração da família, do gestor escolar, dos colegas de 

classe e de todos que compõem o corpo da escola. 

Ainda é importante que o professor tenha interesse em buscar continuamente 

formações ludo-pedagógicas, não devendo se acomodar e aguardar apenas pela 

iniciativa dos gestores escolares municipais, estaduais e/ou federais, pois, essa 

formação pode ser ou não tardia, e a educação não pode esperar. Esse 

conhecimento adquirido o acompanhará por toda a sua existência, o qual se 

apresentará como um grande diferencial diante dos outros docentes.  

Paulo Freire diz:  

Como professor preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso 
conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática o 

que me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho. (FREIRE, 

1996. p. 68).  

Ao tomar a iniciativa da formação continuada, o professor e/ou gestores 

necessitam buscar a inclusão de análises das diversas mídias que compõem o 

universo infantil dentre os quais, o celular. Pois, é um instrumento que, muitas 

vezes, ao invés de contribuir para o ensino-aprendizagem dos alunos, ele decepa, 

confunde, arranca tudo de bom já aprendido pela criança. 

Nossas famílias juntamente com seus filhos, principalmente os pequeninos, 

sofrem diariamente influências dos conteúdos dos desenhos infantis, brinquedos, 

brincadeiras, novelas, jogos, programas de tv e também acesso às redes sociais, 

músicas e danças inadequadas para a infância. Tudo isso funciona como uma 

brincadeira e/ou brinquedo no mundo da ludicidade. Cabe aos professores da 

Educação Infantil, como também pessoas que lidam com as crianças, os familiares e 

os cuidadores tomarem alguns posicionamentos, como por exemplo, questionarem-

se: os textos audiovisuais, visuais e sonoros estão contribuindo para o crescimento 

psicológico, social e cognitivo de quem assiste? (nesse caso as crianças); o que eles 

receberão de positivo como aprendizado para suas vidas; Por fim, controlar o 

acesso às redes sociais; e selecionar o que seus alunos e/ou, filhos podem ou não 

ouvir e assistir, uma vez que as crianças se mostram sujeitos ativos e interativos ao 

se relacionarem com o meio em que vivem.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) fica claro que: 
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Além de uma formação inicial consistente, é preciso considerar um 
investimento educativo contínuo e sistemático para que o professor se 
desenvolva como profissional de educação. O conteúdo e metodologia para 
essa formação precisam ser revistos para que haja possibilidade de 
melhoria do ensino. A formação não pode ser tratada como um acúmulo de 
cursos e técnicas, mas sim como um processo reflexivo e crítico sobre a 
prática educativa. Investir no desenvolvimento profissional dos professores 
é também intervir em suas reais condições de trabalho. (PCN. 1997. V. 01. 
p.30)  

Educadores, pais e gestores devem estar em constante reflexão e 

sensibilizados quanto a essas questões, pois, a finalidade da educação é de formar 

cidadãos, sendo alunos e professores críticos, capazes também de compreender, 

interpretar e transformar o mundo para melhor. Logo, afirma-se a necessidade de se 

criar condições para que se aprimorem as produções de jogos em celulares, 

computador, tabletes, brinquedos e brincadeiras sociais também nas escolas. 

 

 5- METODOLOGIA 

 

Elaborar uma metodologia para realizar qualquer que seja a coleta de dados, 

é uma atividade um tanto complexa. Pois, corre-se o risco de perder todas as 

informações colhidas se este não for realizado corretamente. 

A aplicação das metodologias aqui apresentadas, tem a função de guiar as 

pesquisas dos observadores para responder aos problemas identificados 

anteriormente construindo conhecimentos mais complexos. 

Porém, neste artigo utilizou-se apenas a pesquisa de campo, entrevistas e a 

observação, considerando que a entrevista é a mais importante fonte de informação. 

Optou-se pela pesquisa de campo devido à problemática encontrada, pois surgiu a 

inquietação de descobrir através de informações e a partir de então, procurou-se 

uma resposta. 

Para Lakatos: 

A pesquisa exploratória descritiva são estudos exploratórios que tem por 
objetivo descrever completamente determinado fenômeno como, por 
exemplo, o estudo de um caso para o qual são realizadas análises 
empíricas e teóricas. Podem ser encontradas tanto descrições quantitativa 
e/ou qualitativas quanto acumulação de informações detalhadas como as 
observações obtidas por intermédio da observação participante.(2003, p. 
188). 
 

Este trabalho foi realizado através da pesquisa exploratória, descritiva e 



25 
 

bibliográfica. Portanto, essa metodologia teve abordagem qualitativa. A pesquisa 

exploratória e descritiva foi importante, pois, aproximou o pesquisador ao ambiente, 

esclarecendo conceitos. 

Sendo complementado por Ruiz , 

A pesquisa de campo consiste na observação dos fatos tal como ocorrem 
espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis 
presumivelmente relevantes para ulteriores análises. Esta espécie de 
pesquisa não permite o isolamento e o controle das variáveis..(2002, p.50).  
 

A pesquisa bibliográfica veio para reforçar a leitura de todos os estudos e 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito. Essa pesquisa é 

um importante meio sobre o qual deve-se debruçar e através dela promover 

aprofundamento teórico e, consequentemente, base para análise dos dados 

coletados. 

 Lakatos confirma que, “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que 

já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas, propicia o exame de um tema sob  

novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (LAKATOS, 2003, 

p. 183).          

Segundo Robert Yin (2001, p. 115). “As provas observacionais são, em geral, 

úteis para fornecer informações adicionais sobre o tópico que está sendo estudado”. 

A observação no lócus é uma fonte que auxilia e possibilita aos observadores 

presenciarem alguns comportamentos ou condições ambientais que sejam 

relevantes para o estudo de caso. 

No momento da observação o pesquisador manteve a disciplina, sua coleta 

de dados foi cuidadosa e os acontecimentos foram sistematizados.  Os dados 

coletados foram descritivos sem nenhuma omissão de informações por parte do 

observador, o qual utilizou todos os sentidos humanos, absorvendo o máximo de 

informações. 

Diante das observações realizadas no decorrer do curso, no Grupo Escolar 

Eunice Maria Barbosa dos Reis, surgiu a inquietação de descobrir se há ludicidade e 

de que forma a mesma é trabalhada na sala de aula com a turma de Pré- I, tendo 

como objetivo maior identificar as formas de ludicidade trabalhadas na turma. Neste 

sentido, fez-se necessário a observação da metodologia, para verificar se a 

ludicidade tem auxiliado na aprendizagem das crianças da Educação Infantil, bem 
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como, descrever as práticas lúdicas adequadas às crianças de 04 anos e o papel da 

ludicidade no desenvolvimento da autonomia das crianças.  

Foram observadas as aulas e as atividades com os alunos, sendo:  a 

Atividade Complementar (AC), o intervalo, a participação das crianças na aula, os 

materiais utilizados, a organização da sala, o relacionamento dos alunos entre si e 

entre os alunos e o professor. Essas observações foram registradas com fotografias, 

relatórios e filmagens. A técnica da observação utilizada foi a participante, artificial, a 

qual aproximou o observador, incorporando ao grupo e influenciando por empatias 

ou simpatias pessoais com o objetivo exclusivo de obter informações. Foi 

interessante fotografar o local das observações, pois ajudou a fornecer detalhes 

importantes, os quais podiam passar despercebidos pelos observadores. No 

entanto, através de fotografias tornou-se possível uma análise mais detalhada do 

espaço, contribuindo assim, para o momento da análise final dos dados, pois o que 

aparentemente pareceu inútil no momento da observação, quando analisados com 

calma foram incluídos na descrição dos fatos.  

Yin destaca que: 

Para aumentar a confiabilidade das evidências observacionais, um 
procedimento comum a ser adotado é ter mais do que um observador 
fazendo a observação - tanto de caráter formal, quanto informal. Assim, 
quando os seus recursos permitirem, a investigação de estudo de caso 
deve levar em consideração a possibilidade de haver vários observadores. 
(2001, p. 116  ) 

 

As pessoas envolvidas neste trabalho foram os alunos, a professora e o 

coordenador pedagógico da turma de Pré- I, do turno vespertino do Grupo Escolar 

Eunice Maria Barbosa dos Reis. 

Yin, em seu relato diz que as fontes de evidências precisam ser analisadas 

antes de escolhê-las: A documentação, registro em arquivo, pesquisa de campo, 

observação direta, participante e entrevistas. 

Para Lakatos, 

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 coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social. (2003, p. 195) 

Há muito tempo a entrevista estruturada vem sendo utilizada pelos diversos 

campos da ciência (Psicologia Social, Antropologia, etc.) e outros setores. A 

aplicação dessa técnica foi interessante, pois, os entrevistadores não tem liberdade 
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de adaptar as perguntas elaboradas previamente, ou seja, alterar a ordem ou fazer 

outras perguntas. Por perceber a grande importância da entrevista estruturada, ficou 

decidido entrevistar o coordenador pedagógico e o professor da turma supracitada.  

A aplicação de métodos adequados foi de suma importância para a realização 

da pesquisa e o alcance dos resultados previamente estabelecidos. 

Para que a entrevista tivesse êxito, foi muito importante um contato dos 

pesquisadores para com o professor e o coordenador, ressaltando a necessidade da 

colaboração e explicação da existência do caráter confidencial de suas respostas. 

Uma das vantagens da entrevista é oferecer maiores oportunidades para observar o 

que foi dito na entrevista, comparar com a sua prática no dia-a-dia e até apresentar 

discordâncias. Há também a desvantagem por ocupar muito tempo e dificuldade em 

realizá-la. 

Fica afirmado com as palavras de Yin que, quando o pesquisador utiliza mais 

de uma fonte de evidência, isso permite ampla diversidade de informações que 

provavelmente será muito mais convincente, facilitando a análise da sua pesquisa. 

 

6- ANÁLISE DE DADOS 

 

Este item tem por objetivo apresentar os dados coletados na pesquisa 

qualitativa e de campo, realizada na turma de Pré-I do turno vespertino no Grupo 

Escolar Eunice Maria Barbosa dos Reis no município de Serrolândia-Bahia. 

Primeiramente, serão apresentados os resultados das observações em sala de aula 

e nas Atividades Complementares (ACs) perfazendo um total de 16:00 horas/aulas. 

Na sequencia o resultado das entrevistas com a professora e com a coordenadora 

pedagógica. A seguir, será realizada a análise dos dados. 

Quanto a observação participante artificial, pensou-se em deixar o observador 

ter um contato mais próximo com os observados. Para Mann, (apud Lakatos, 

1970:96)  

A observação participante é uma tentativa de colocar o observador e o 
observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do grupo 
de modo a vivenciar o que eles vivenciam, e trabalhar dentro do sistema de 
referência deles. (1970, p.96)  
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Nos dias 13, 18 e 21 de março de 2019, das 13h00 às 17h00, aconteceram as 

observações na sala de aula da Pré-I do turno vespertino do Grupo Escolar Eunice 

Maria Barbosa dos Reis, com alunos faixa etária de 04 e 05 anos. A sala é 

climatizada, bastante colorida e estimulante da aprendizagem, estando afixados 

cartazes com números, letras, cores, nomes das crianças; e as carteiras são 

colocadas em fileiras.  

Segundo Zabala: 

É preciso insistir que tudo o quanto fazemos em aula por menor que seja 
incide em maior ou menor grau na formação de nossos alunos. A maneira 
de organizar a sala, o tipo de incentivo, as expectativas que depositamos, 
os materiais que utilizamos, cada uma dessas decisões, veicula 
determinadas experiências educativas... (Zabala, 1990, p.29)  

Levando em consideração a citação acima é primordial que o professor tenha 

criatividade para organizar a sala, de modo que venha oportunizar e envolver os 

alunos para que eles se sintam motivados em participar das atividades propostas 

para o ensino-aprendizagem.  

Durante esses dias a professora iniciou as atividades, cumprimentando a 

turma e apresentando os observadores, deixando-os à vontade para participarem da 

aula. Todos os dias ela procurou seguir a rotina, contou as histórias sobre: O lobo 

mau e chapeuzinho vermelho e O pato pacato. 

Para realizar a tarefa sobre a história contada, houve a necessidade de 

clareza na explicação para a realização da atividade. Porém, não se percebeu 

entusiasmo, ela apenas apresentou as gravuras, questionando se as crianças 

conheciam os personagens citados.  De acordo com a entrevista da coordenadora 

pedagógica, a professora tem demonstrado abertura para trabalhar de forma lúdica, 

mas, caso haja necessidade, a coordenação poderá conversar com ela, com o 

intuito de ajuda-la a desenvolver uma prática pedagógica que contribua de forma 

eficaz e que facilite a aprendizagem do aluno. A professora concluiu a atividade 

relacionando a história contada com o que aconteceu no dia anterior. 

 Logo em seguida a professora juntamente com os alunos, cantou uma 

musiquinha da formiguinha e do trenzinho, acompanhada por gestos. Ao cantar a 

música, a professora poderia ter dado maior ênfase, pois cantou por cantar, sem 

nenhum objetivo. Onde segundo o RCNEI (1998): 
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Deve ser considerado o aspecto da integração do trabalho musical às 
outras áreas, já que, por um lado, a música mantém contato estreito e direto 
com as demais linguagens expressivas (movimento, expressão cênica, 
artes visuais etc. (p. 49) 

 Para realizar a atividade, as crianças contaram os dedinhos, risquinhos no 

quadro e, uma por uma, iam identificando e completando a atividade do livro. A 

professora iniciou outra atividade contando os números dando pulinhos imitando os 

pulos das pulgas. Foi notória a necessidade do lúdico que contribuísse para a 

aprendizagem. Segundo a professora a aprendizagem por meio do lúdico 

proporciona ao aluno momentos bons, como integração com os colegas e aprende 

brincando. Por exemplo: aula de arte, música, dobradura e outros.  O aluno torna-se 

um indivíduo mais criativo, autônomo e feliz. Na sequencia a professora visitou e 

auxiliou cada aluno para verificar a realização ou dificuldade da tarefa. Alguns 

alunos ajudaram os colegas a realizarem as tarefas, onde foi percebida a interação e 

cooperação entre eles.  

No segundo momento da aula, fizeram a 2ª tarefa. A professora retomou a 

atividade desenhando-a no quadro e explicando a todos que só pintariam, com lápis 

de cor, a parte com letras e bastante colorida. Embora a professora tenha dito na 

entrevista que o desenvolvimento de atividades lúdicas proporciona a liberdade e 

que contribui para a integração das crianças, e outra atividade ela especificou a cor 

de cada parte do desenho, deixando de lado a liberdade das crianças de escolherem 

suas próprias cores. A professora frisou que através desta atividade seria possível 

se trabalhar com as cores primárias, limites, números e letras. Os observadores 

analisaram que seria louvável a utilização de brincadeiras e jogos matemáticos, para 

facilitar o desenvolvimento psicossocial e cognitivo, das crianças, uma vez que a 

resposta da professora é que a escola vem desenvolvendo um trabalho muito 

importante dando atenção ao lúdico. Porém convém trazer muitos jogos para a 

escola, dando bastante atenção aos jogos para facilitar sua inserção no mundo 

social, fato que não foi presenciado no momento das observações. As crianças 

gostaram muito da atividade de pintura e capricharam, pintando no limite da linha. 

Isso demonstra que se houver ludicidade as crianças terão mais prazer em participar 

das aulas. 

Os PCNs confirmam: 
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Para crianças pequenas, os jogos são as ações que eles repetem 
sistematicamente mas, que possui um sentido funcional (jogos de 
exercícios), isto é, são fontes de significados e, portanto, possibilitam 
compreensão, geram satisfação, formam hábitos que se estruturam num 
sistema. Essa repetição funcional também deve estar presente na atividade 
escolar, pois é importante no sentido de ajudar a criança a perceber 
regularidades. (1997, p. 48)  

Fazendo um paralelo entre o que foi observado e as respostas da professora 

em entrevista, percebeu-se que não há relação entre teoria e prática. Logo, não 

existe ludicidade na turma da Pré-I do turno vespertino do Grupo Escolar Maria 

Eunice Barbosa dos Reis. 

Para Ferreira, (2012, p. 37) “é importante lembrar que a brincadeira, o lúdico e 

o jogo simbólico devem constar como atividades diárias no planejamento do 

professor”. Através das brincadeiras e dos jogos, a criança mesmo que não perceba 

ou tenha intenção em aprender,  acaba aprendendo. Pois, ao lidar com brinquedos, 

é possibilitado à criança, a construção do pensamento; este, por sua vez, poderá ser 

transmitido a outros, favorecendo a construção social. 

 Ao saírem para brincar livremente no pátio às 16h00, considerando-se o 

intervalo muito curto para a integração entre alunos e entre alunos e professor. 

No dia 25 de março foi realizada a Atividade Complementar (AC) que 

acontece quinzenalmente, com todos os professores e a coordenadora pedagógica, 

que iniciou a mesma apresentando a pauta do dia. Em seguida distribuiu uma 

sequência didática sobre o dia do Circo, a qual uma professora sugeriu uma 

dinâmica da caixinha de surpresa, a qual poderia ter feito uma demonstração para 

todos.  Houve momentos de diálogo e sugestões que foram acatadas por todos, 

restando fazer adaptações conforme a faixa-etária de cada turma. Isso se confirma 

com a resposta da coordenadora quando ela diz que o diálogo é o caminho para 

realizar um trabalho de sucesso cujo foco é o aprendizado do aluno. Foi estranho 

para os observadores, pois se esperava momentos dinâmicos e interdisciplinaridade 

dos participantes. Percebeu-se que, no planejamento o lúdico foi citado apenas na 

sequencia didática apresentada para o dia do circo. 

A resposta da coordenadora pedagógica é contraditória pois, quando é 

questionada sobre os resultados trabalhados com a ludicidade a referida profissional 

responde que ao trabalhar com a ludicidade, a aprendizagem é significativa. Porém, 

não foi perceptível para os observadores. 



31 
 

A professora citou em sua entrevista que a brincadeira faz parte do mundo da 

criança; afirmou que vem desenvolvendo um trabalho muito importante dando 

atenção ao lúdico, trazendo muitos jogos para a escola, dando bastante atenção aos 

jogos para facilitar sua inserção no mundo social; Em relação às estratégias para 

envolver os alunos disse que utilizava músicas, poemas, brincadeiras em grupo; 

Mas, em nenhum momento proporcionou jogos e brincadeiras na sala de aula muito 

menos no pátio da escola. 

Ao perguntar para a coordenadora se ela acompanhava as atividades em sala 

de aula, a mesma respondeu que deve haver um acompanhamento pedagógico pelo 

menos duas vezes ao mês, não satisfazendo a pergunta dos observadores. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) deixa evidente que o professor 

precisa entender que: 

[...] Seu papel é o de propiciar a flexibilidade [...] aguçando a percepção, 
incentivando a curiosidade, desafiando o conhecimento prévio, aceitando a 
aprendizagem informal que os alunos trazem para a escola e, ao mesmo 
tempo, oferecendo outras perspectivas de conhecimento. ( p. 110) 

Segundo a coordenadora pedagógica, ela busca trazer práticas pedagógicas 

que estimulem o aluno a participar das aulas de forma ativa aliando o saber escolar 

ao saber popular, pois a vivência do aluno não pode ser deixada de lado no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Conclui-se então, que a ludicidade não é trabalhada na referida turma, porém, 

professor e coordenador defendem sua importância apenas na teoria. Sendo 

impossível identificar quais são as formas de ludicidade trabalhadas 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção desse artigo foi mais uma experiência primordial para o 

enriquecimento acadêmico, profissional e pessoal. Foi gratificante pesquisar com um 

público infantil  a  turma de Pré-I do turno vespertino, do Grupo Escolar Eunice Maria 

Barbosa dos Reis. Sabe-se que a Ludicidade, é uma das formas indispensáveis para 

o aprendizado na vida da criança. 

Nesta produção procurou-se expor ideias de teóricos que sugerem aos 

professores, dicas de ensinar na sala de aula. Durante essa pesquisa vivenciou-se 
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muitos relatos e experiências de vida que serviram de aprendizado no âmbito 

profissional, sendo confirmado que apenas a teoria não é o bastante, mas, é na 

prática que se vivencia e reconhece a realidade. Partindo da problemática: Como é 

trabalhada a ludicidade na turma de Pré-I no turno vespertino, do Grupo Escolar 

Eunice Maria Barbosa dos Reis? Foram delineados os seguintes objetivos: Perceber 

através da trajetória da ludicidade, se a mesma contribuirá para a liberdade e 

autonomia das crianças de 04 anos; Observar como a ludicidade auxilia na 

aprendizagem das crianças da educação infantil; Descrever qual o papel do 

professor no trabalho com a ludicidade em sala de aula. Considera-se que, com 

eficiência e responsabilidade,  todos os objetivos foram cumpridos. 

Através das observações em alguns momentos tanto das aulas explicativas 

como das atividades, a professora apenas mostrou e explicou a tarefa sem nenhum 

atrativo para envolver os alunos, deixando explícito o tradicionalismo, contradizendo 

a sua resposta da entrevista, a qual na teoria acredita que o lúdico é importante para 

o aprendizado das crianças, sendo que não é aplicado em sua prática cotidiana.  Ao 

cantar uma música percebeu-se a ausência da exploração do conteúdo, logo, sem 

nenhum objetivo. Segundo os estudos a música é uma das formas de ludicidade em 

que a criança usa sua imaginação e enriquece seus conhecimentos de forma 

prazerosa.    

Por fim conclui-se que a ludicidade não é trabalhada na referida turma, porém 

o professor e o coordenador defendem sua importância apenas na teoria. Sendo 

impossível identificar quais são as formas trabalhadas de Ludicidade. E que alguns 

professores ainda não se sensibilizaram quanto à prática do “lúdico”, e como os 

jogos, as músicas, os brinquedos e as brincadeiras são elementos primordiais para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
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