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RESUMO 

O presente trabalho tem como temática: O lúdico no processo de aprendizagem, 
apresentando a seguinte problemática: De que modo o lúdico possibilita a 
aprendizagem na turma do Pré I na Escola Municipal Otaviano Ferreira dos Santos? 
O objetivo do projeto foi de mostrar a importância do lúdico na aprendizagem, 
apresentando teorias sobre o tema que pudessem identificar os benefícios das 
atividades lúdicas, demostrando a importância da ludicidade para com a 
aprendizagem significativa para maior compreensão do lúdico como aquisição do 
conhecimento, expondo as possibilidades da utilização do lúdico nas práticas 
pedagógicas. A pesquisa desenvolveu-se através de revisão bibliográfica, 
entrevistas e análise dos dados, além da consulta aos seguintes autores: FREIRE 
(1996), VYGOTSKY (1989), DELORS (2003), NEGRINE (1994), GARCIA (1999), 
MACEDO (2005), entre outros, que proporcionaram conhecimento à pesquisa. 
Diante de todas as informações contidas na pesquisa conclui-se que é primordial a 
utilização da metodologia lúdica para o processo de aprendizagem significativa, uma 
vez que a ludicidade é considerada privilegiada na intensão de contribuição ao 
desenvolvimento infantil com intuito de uma educação positiva, prazerosa e 
autêntica.  

Palavras-chave: Lúdico; Aprendizagem; Conhecimento.  
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ABSTRACT 

The present study has as its theme: The playful in the learning process, presenting 
the following problem: In what way does the play enable learning in the pre school I 
class at the Escola Municipal Otaviano Ferreira dos Santos? The objective of the 
project was to show the importance of playfulness in learning, presenting theories on 
the theme, which could identify the benefits of playful activities, demonstrating the 
importance of playfulness for meaningful learning, for a better understanding of 
playfulness as knowledge acquisition, exposing the possibilities of using playfulness 
in pedagogical practices. The project was developed through bibliographic research, 
interviews and data analysis, and the authors used as a foundation for the 
development of the project were the following: Paulo Freire 1996, VYGOTSKY 1989, 
DELORS 2003, NEGRINE 1994, GARCIA 1999, MACEDO 2005, and among others, 
which provided knowledge and added to the research project. In view of all the 
information contained in the research, it is concluded that it is essential to use the 
playful methodology for the meaningful learning process, since playfulness is 
considered privileged in the intention of contributing to child development with the 
aim of a positive, pleasant and authenticates. 

Key words: Playful; Learning; Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O vigente trabalho que tem como temática "A ludicidade no processo de 

aprendizagem", defendendo a importância do lúdico diante desse processo, 

apresentando fatos e argumentos que relatam de que modo a ludicidade possibilita a 

aprendizagem na educação infantil.  

 Nessa perspectiva, a problemática que inquietou essa investigação busca 

saber como a ludicidade pode auxiliar diante do processo de aprendizagem. O 

objetivo geral refere-se à análise da importância da ludicidade e os específicos 

correspondem à apresentação de teorias sobre a temática, os benefícios das 

atividades lúdicas, a argumentação da importância do lúdico, da compreensão do 

lúdico como alcance do conhecimento e da identificação de possibilidades 

relacionadas à utilização do lúdico, visando demostrar e compreender a dimensão 

do lúdico como um todo e sua utilização na Educação Infantil da Escola Municipal 

Otaviano Ferreira dos Santos, em Capim Grosso.  

 A ludicidade é uma forma de trabalho que auxilia no decurso da 

aprendizagem, sendo considerada fundamental no planejamento escolar, portanto, 

esta pesquisa teve o intuito de apresentar a forma que esse caminho da ludicidade 

pode auxiliar no desenvolvimento do processo. Assim, esse estudo buscou 

responder às perguntas de investigação que o direcionaram, onde, de acordo tudo 

que foi pesquisado, lido e estudado durante todo o período de desenvolvimento do 

projeto, inicialmente a intensão era ir a campo para maior assimilação do tema, 

porém, por conta da pandemia do covid-19 não foi possível acontecer da maneira 

como planejado. Portanto, foi necessário ressignificar a pesquisa e buscar novas 

possibilidades para  compreensão do tema e desenvolvimento do projeto, através do 

qual ocorreram entrevistas online, análise de dados seguindo todos os protocolos de 

segurança, e a revisão bibliográfica pautada na ideia de autores aprofundados no 

assunto, tais como:  Paulo Freire (1996), Delors (2003), Negrine (1994), Macedo 

(2005), entre outros, para que assim pudesse colocar em prática a escrita do projeto 

de maneira concreta.  

 O trabalho está estruturado em três seções. A primeira relata sobre a 

ludicidade no processo de aprendizagem, a segunda aborda o papel do professor na 

educação lúdica e a terceira trata-se da compreensão das aprendizagens 
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significativas, e logo após vêm os procedimentos metodológicos, a análise dos 

dados, as considerações finais e por fim as referências bibliográficas.  

 

2 A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

 

 Acontece muito de as pessoas ligarem o conceito de ludicidade apenas a 

jogos e brincadeiras, quando não possui uma informação ampla sobre o assunto, 

sendo que a ludicidade refere-se a um processo que é tão importante para com 

desenvolvimento da aprendizagem, utilizada como metodologia de ensino. Como é 

citado por Almeida o conceito de ludicidade: 

O lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo”. Se 
achasse confinado a sua origem, o termo lúdico estaria se referindo apenas 
ao jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo. O lúdico passou a ser 
reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do comportamento 
humano. De modo que a definição deixou de ser o simples sinônimo de 
jogo. As implicações da necessidade lúdica extrapolaram as demarcações 
do brincar espontâneo (ALMEIDA, 2009) 
 

 O lúdico trata-se de uma metodologia pedagógica que ensina de forma leve e 

apresenta o conhecimento aos educandos de maneira a instigá-los a pensar, 

estimulando o seu pensamento crítico e consequentemente tornando a 

aprendizagem significativa, com jogos, autonomia na maneira de contar histórias, 

apresentar o conhecimento e interagir entre os alunos, proporcionando assim o 

desenvolvimento físico, mental e intelectual.  

 A ludicidade não se trata apenas de jogos, e conteúdo programático, ela é  

composta também dos momentos de interação entre professor e aluno, dos laços de 

aprendizagem e conhecimento entre o educador e o educando, dos momentos do 

dia-a-dia mais simples durante a aula, ou até mesmo fora da sala de aula competem 

do lúdico para como um todo.  

 O lúdico é considerado um meio de comunicação e por isto estimula a 

criatividade, a expressão e a espontaneidade, pois trabalha a imaginação e auxilia 

na aprendizagem significativa. 

 As atividades lúdicas contribuem em vários aspectos como autonomia, 

comunicação, adaptações sociais no processo de aprendizagem e escolarização. 

Negrine (1994, p. 41) menciona que “as atividades lúdicas possibilitam o 

desenvolvimento integral da criança já que através destas atividades a criança se 

desenvolve afetivamente, convive socialmente e opera mentalmente” 
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 A prática educacional voltada para o lúdico facilita a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal da criança, causando satisfação e maior assimilação dos 

conteúdos propostos, por isso o lúdico pode ser caracterizado de diversas formas, 

sempre fazendo menção ao prazer, a satisfação a espontaneidade e alegria.  

O lúdico como método pedagógico prioriza a liberdade de expressão e 
criação. Por meio dessa ferramenta, a criança aprende de uma forma 
menos rígida, mais tranquila e prazerosa, possibilitando o alcance dos mais 
diversos níveis do desenvolvimento. Cabe assim, uma estimulação por 
parte do adulto/professor para a criação de ambiente que favoreça a 
propagação do desenvolvimento infantil, por intermédio da ludicidade 
(RIBEIRO 2013, p.1) 
 

 A educação lúdica proporciona satisfação e a participação das crianças, por 

isso se torna mais eficiente, ainda mais por proporcionar a forma de educar e 

aprender, alcançando assim variados níveis de desenvolvimento.   

 Nos dias de hoje as crianças possuem um acesso as tecnologias avançado, 

possuído acesso a tv, tablet, celular, dentre outros aparelhos tecnológicos que 

chamam a atenção das crianças para informações, podendo acessar a jogos, 

acesso ao conteúdo, tendo a resposta na palma da mão. Em vista disso a escola 

precisa aprimorar as maneiras de ensino tendo como objetivo a motivação das 

crianças na intensão de aprender. Como cita Soares sobre atender os objetivos 

direcionado a aprendizagem, mas, de uma maneira motivadora: 

Soares (2008) aponta que a ludicidade é a qualidade de uma atividade 
lúdica, ou seja, é o quanto uma atividade pode ser prazerosa, divertida. 
Assim, uma atividade pode ser considerada lúdica quando envolve diversão, 
motivação e quando, em um contexto educacional, busca atender a 
objetivos claros e direcionados à aprendizagem.  
 

 De acordo com o que Soares diz percebe-se que para o desenvolvimento da 

criança a ludicidade funciona de forma positiva e ainda proporciona a descoberta de 

novas oportunidades, concretizando a aprendizagem significativa e dando lugar a 

novas possibilidades e proporcionando o desenvolvimento de vários aspectos no 

processo de aprendizagem, destacando-se: a atenção, a memorização, a 

imaginação que são primordiais para um ensino de qualidade.  

As atividades lúdicas são muito mais que momentos divertidos ou simples 
passatempos e, sim, momentos de descoberta, construção e compreensão 
de si; estímulos à autonomia, à criatividade, à expressão pessoal. Dessa 
forma, possibilitam a aquisição e o desenvolvimento de aspectos 
importantes para a construção da aprendizagem. Possibilitam, ainda, que 
educadores e educando se descubram, se integrem e encontrem novas 
formas de viver a educação (PEREIRA, 2005, p. 20). 
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 Apesar da ludicidade ser uma temática que costuma atrair os educadores, 

nem sempre é trabalhado com devido cuidado, da forma como deve ser. Portando é 

necessário primeiramente a conscientização do que é ludicidade, para assim 

compreender a importância do lúdico na educação e no processo de aprendizagem 

e com isso se capacitar para desenvolver a metodologia de maneira efetiva e 

sempre em constante busca pelo conhecimento e transformação que se passa, tanto 

na educação quanto no meio lúdico, pois esses dois requisitos caminham juntos, 

pensando na aprendizagem significativa. 

O lúdico é tão   importante   para o desenvolvimento da criança, que merece 
atenção por parte de todos os educadores. Cada criança é um ser   único, 
com anseios, experiências e dificuldades diferentes. Portanto nem sempre 
um método de ensino atinge a todos com a mesma eficácia. Para poder 
garantir  o  sucesso  do processo  ensino-aprendizagem o professor devem 
utilizar-se dos mais variados mecanismos de ensino, 
entre eles as  atividades  lúdicas..Tais     atividades    devem     estimular   o 
interesse, a criatividade, a  interação, a capacidade de observar, 
experimentar, inventar e relacionar conteúdos e 
conceitos. O  professor deve-se limitar apenas a  sugerir, 
estimular   e   explicar, sem   impor, a   sua   forma de   agir, 
para    que   a  criança   aprenda descobrindo   e   compreendendo    e    nã
o    por    simples   imitação.    O   espaço   para   a realização das atividade
s, deve   ser   um ambiente agradável, e   que as crianças possam se 
sentirem descontraídas e confiantes (ALMEIDA 2014 p. 3) 
 

 Portanto, a ludicidade trabalhada de maneira correta deve causar na criança o 

sentimento de confiança e espontaneidade, promovendo essas emoções através da 

criatividade, interação, experimentação e reinvenção. Dessa forma o educador da 

condições a criança para aprender e se expressar com autonomia e autenticidade se 

medo e nem culpa. 

 O lúdico na educação infantil é de fundamental importância, porque 

proporciona uma aprendizagem interativa e prazerosa, pois através do mesmo a 

criança aprende, socializa e interage no ambiente em que está inserida.  

 Pensar na infância permite compreendê-la como construção social e cultural 

pois se modifica de acordo o tempo e as concepções da época, marcada por 

características próprias, em uma questão universal, as crianças são diferentes e 

possuem necessidades diferentes, sendo elas modificadas de acordo a idade, época 

e demais características. 

 Em vista disso que a ludicidade auxilia nesse processo educacional, pois 

exige a formação continua dos professores, atualizando os dos conteúdos e das 

necessidades necessárias a cada faixa etária, proporcionando assim a 

aprendizagem significativa. 
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 A educação infantil é a fase de conhecimento das crianças, onde elas tem 

contato com coisas novas, pessoas novas, e consequentemente é a fase de 

desenvolvimento para criança, pois através da descoberta de novas coisas a criança 

se desenvolve socialmente, intelectualmente e culturalmente, desde a creche até o 

1º ano, cada fase possuindo etapas diferentes, conhecimentos diferentes, porém 

todos com mesmo objetivo que é apresentar coisas novas e fazer com que a criança 

busque aprender ainda mais, estimulando a através da ludicidade, que primordial 

nesse processo. 

 Na educação infantil há diversas atividades programadas para estimular o 

conhecimento e as habilidades necessárias das crianças, portanto através da 

ludicidade essas atividades se tornam mais prazerosas, sendo sempre consideradas 

e respeitadas as emoções e as fases de cada criança. 

O lúdico tem um papel muito mais amplo e complexo do que, simplesmente, 
servir para treinamento de habilidades psicomotoras, colocadas como pré-
requisito da alfabetização. Através de uma vivência lúdica, a criança está 
aprendendo com a experiência, de maneira mais integrada, a posse de si 
mesma e do mundo de um modo criativo e pessoal. Assim, a ludicidade, 
como uma experiência vivenciada internamente, vai além da simples 
realização de uma atividade, é na verdade a vivência dessa atividade de 
forma mais inteira. (BARCELAR, 2009, p.26) 
 

 Levando em consideração os aspectos informados sobre a ludicidade no 

processo de aprendizagem, com ênfase na educação infantil compreendemos que é 

através da vivência lúdica a criança pratica experiências de maneira habituada, 

tornando efetiva em todas as áreas desejadas, ocorrendo assim o caminho para que 

a ludicidade proporcione o aprendizado significativo quando realizada da maneira 

devida, pois o processo de aprendizagem significativa depende de vários fatores, 

que serão decorridos nos próximos capítulos desse projeto. 

 

3 O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO LÚDICA 

 

 No 1° capitulo foi explicitado sobre a contribuição do lúdico para a 

aprendizagem significativa, e nesse capitulo será abordado sobre o papel do 

professor diante da educação lúdica. 

 O papel do professor na educação lúdica é um assunto bastante recorrente 

ultimamente, pois envolve várias questões e é um aspecto primordial para o 

desenvolvimento da aprendizagem significativa, pois trata de como será 

administrado o conteúdo e a forma de praticá-lo. 
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 Para que se tenha dentro das instituições o desenvolvimento de atividades 

lúdicas é necessário garantir a formação do educador e atuação, desse modo será 

possível garantir a educação lúdica e consequentemente a aprendizagem 

significativa. Nesse sentido, afirma Garcia (1999, p.22) que  

[...] a formação continuada de professores favorece questões de 
investigação e de propostas teóricas e práticas que estudam os processos 
nos quais os professores se implicam, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 
escola. 
 

 Porém, é necessário compreender que não basta apenas que o educador 

tenha conhecimento das teorias de como crianças aprendem, do modo que se 

sentem, se expressam e estabelecem relações, é necessário potencial para aplica-

las nas atividades, nas brincadeiras de maneira que estas experiências se tornem 

significativas de maneira concreta. Do ponto de vista de e Wengzynski e Tozetto 

(2012, p. 4):  

O professor enquanto sujeito do contexto educativo, cujas ações são 
tomadas de maneira intencional é formado em consonância com os 
objetivos postos pela sociedade e estas demandam as práticas as quais 
esses professores serão portadores. Uma realidade a ser transformada 
acontece por meio das ações que os docentes realizam em educação 
manifestando-se e transformando o que acontece a sua volta. 
 

 Sabemos que em sua formação inicial, o educador não porta de todos os 

saberes necessários para que supra todas as necessidades de uma sala de aula, 

pois cada realidade é diferente e com isso é necessário que o educador permaneça 

estudando afim de reaprender e resinificar as suas práticas diárias, buscando 

sempre a melhoria dos seus conhecimentos e práticas. Como cita Delors: 

A qualidade de ensino é determinada tanto ou mais pela formação continua 
dos professores, do que pela sua formação inicial... A formação continua 
não deve desenrolar-se, necessariamente, apenas no quadro do sistema 
educativo: um período de trabalho ou de estudo no setor econômico pode 
também ser proveitoso para aproximação do saber e do saber-fazer 
(DELORS, 2003, p.160) 
 

 A concepção de professor competente indica um profissional reflexivo, 

pesquisador, crítico e participativo, e em constante avaliação a sua experiência 

pedagógica e a sua atuação como mesmo, buscando novas alternativas, 

oportunidades de se reinventar e buscar solução para as dificuldades e suas 

próprias limitações.  

 Quando o educador percebe a importância de seu papel no processo de 

interação com as crianças, nota que contribui ativamente para o desenvolvimento 
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delas e de suas aprendizagens, ampliando possíveis mudanças na forma como 

realiza as suas intervenções em todas as situações do processo de aprendizagem.  

 Assim, ainda em acordo com Delors, (2003, p. 159), ao falar do professor e 

seu fazer explicita que “para ser eficaz terá de recorrer a competências pedagógicas 

muito diversas e a qualidades humanas como autoridade, paciência e humildade 

[...]. Melhorar a qualidade e a motivação dos professores deve, pois ser uma 

prioridade em todos os países.” Partindo dessa afirmação, podemos entender que 

para bem realizar suas atividades é necessário que busque novas formas de 

trabalhar conteúdos, assim, podendo tornar o cotidiano mais leve ou seja a 

ludicidade.  

 Relacionado a isso, Freire (1996, p. 43) afirma que “na formação permanente 

dos professores, o momento fundamental é a reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática”. Assim, é necessário que os docentes saiam do dito comodismo de 

uma prática constante e imutável, e (re)planejem suas ações dentro da sala de aula 

para que alcance melhor os educandos. 

 Contudo podemos perceber que para que ocorra a ludicidade dentre a 

aprendizagem significativa, deve haver a formação continuada dos educadores, para 

que possa estar sempre se atualizando e ampliando a sua maneira de apresentar os 

conteúdos na sala de aula e contextualizados de forma que instigue os alunos ao 

aprendizado e ao questionamento e pesquisa, para que os alunos tenham um 

conhecimento crítico e elevado, buscando compreender o porquê daqui que está 

sendo passado, indo além dos seus conhecimentos prévios.  

 Como cita Paulo Freire: "Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação" (FREIRE, 1996, p.35) 

A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, 
oferecer, doar ao outro, tomado como paciente do seu pensar, a 
intelegibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do 
educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável 
pratica de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica, produzi 
sua compreensão do que vem sendo comunicado. (PAULO FREIRE, p.38) 
 

 O papel do professor não é transferir ou depositar o conhecimento, trata-se de 

instigar o aluno a se perguntar, a possuir um olhar crítico para determinado assunto 

que está sendo proposto.  

 No atual processo educativo, o educador percebe-se em um ambiente 

completamente amplo e dinâmico, em transformação constante, no qual o ato de 
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educar se transforma a cada momento, produzindo de novos espaços, novas 

experiências e ambientes tanto para o educador quanto para o educando. Com isso 

o professor também deve estar em constante transformação e evolução, 

acompanhando o processo educativo e o ambiente no qual está inserido.  

 Nesse processo educativo que se mantem em constante transformação a 

criança desenvolve as suas capacidades, a fim de ampliar as suas habilidades, 

sendo que é na interação de ambos, criança e adulto que se constituem e se 

desenvolvem no meio em que convivem, promovendo a aprendizagem significativa, 

sendo assim a perspectiva e o posicionamento do educador é primordial perante o 

processo educacional. 

 Dessa maneira, é necessário que os educadores, reconheçam e absorvam a 

importância e a proporção que o seu papel atinge na vida dos educandos, para que 

também possam se sentir motivados na realização do seu trabalho. E reconhecendo 

a sua importância compreende que os educadores são essenciais na sociedade e 

assumem a responsabilidade que de acordo Soares e Pinto, (2001, p.7) "será de 

incentivador, facilitador, mediador das ideias apresentadas pelos alunos, de modo 

que estas sejam produtivas, levando os alunos a pensarem e a gerarem seus 

próprios conhecimentos". 

 De acordo com o que foi contextualizado nesse capitulo podemos refletir que 

diante dos problemas inseridos os espaços escolares, a responsabilidade é jogada 

aos professores, em vista disso, deve ser pensado em algumas possibilidades para 

que esses problemas sejam enfrentados pelos educadores, pois a docência trata-se 

de um desafio, onde na realidade do professor é complexa e apresenta problemas 

individuais, para isso exige soluções particulares, efetivadas através da construção 

do conhecimento, e por se tratar de uma tarefa tão complexa, é necessário que seja 

realizada de forma que não venha prejudicar nem o educador e nem o educando, 

proporcionando uma pratica mais leve e dinâmica que contemple a evolução, de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998):  

A formação de professores se coloca, portanto, como necessária para que a 
efetiva transformação do ensino se realize. Isso implica revisão e 
atualização dos currículos oferecidos na formação inicial do professor e a 
implementação de programas de formação continuada que cumpram não 
apenas a função de suprir as deficiências da formação inicial, mas que se 
constituam em espaços privilegiados de investigação didática, orientada 
para a produção de novos materiais, para a análise e reflexão sobre a 
prática docente, para a transposição didática dos resultados de pesquisas 
realizadas na linguística e na educação em geral. (p. 38) 
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 A formação continuada no espaço escolar permite ao professor, portanto, 

adquirir maior consciência das suas ações e, amparado pela ciência, ampliar o seu 

nível de reflexão e análise que o ajude a compreender os contextos socioculturais e 

históricos nos quais sua prática pedagógica está inserida. 

 Infere-se que principalmente diante do momento atual no qual estamos 

vivendo, só deixa ainda mais visível a necessidade da formação continua, pois no 

momento atual diante de uma pandemia do Covid-19 foi e está sendo preciso que os 

professores e toda gestão escolar se reinvente e crie novas perspectivas de 

aprendizado, pois o momento atual não permite a realização de aulas presenciais, 

sendo um desafio para a educação, contando e dependendo da inovação e 

atualização das questões que norteiam a educação, onde sem a formação continua 

não seria possível pensar e realizar de novas perspectivas.  

 

4 APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS  

 Para que ocorra a aprendizagem significativa depende de vários fatores como 

foi citado no primeiro capitulo abordando a questão da contribuição do lúdico no 

processo aprendizagem e no segundo capitulo sobre o papel do professor na 

educação lúdica, esses dois requisitos são primordiais para que exista a 

aprendizagem significativa, portanto cada capítulo da seguimento ao outro e por fim 

se completam, observando de acordo os fatos que para que haja a aprendizagem 

significativa deve antes mesmo haver o lúdico e o desenvolvimento do papel do 

professor, ao decorrer desse capitulo será apresentado questões relacionadas a 

ambos que como consequência tem a aprendizagem significativa.  

 A questão norteadora do projeto é a importância do lúdico na aprendizagem, 

porém esta aprendizagem aqui citada é a aprendizagem significativa. Mas antes de 

entrarmos na aprendizagem significativa será importante analisar o conceito da 

palavra aprendizagem, segundo Macedo, Petty e Passos:  

O que significa a aprendizagem? Propomos igualmente que consideremos 
as diferentes partes que compõem essa palavra: a + prendis + agem. O 
sufixo – agem que substantiva o verbo a + prender. Prender é o mesmo que 
atar, fixar, pregar em seu correspondente etimológico – apreender – 
significa abarcar com profundidade, compreender, captar. O prefixo a (ad.) 
indica aproximação, movimento em direção a. (MACEDO, PETTY e 
PASSOS, p.10) 
 

 Na citação acima vimos que aprendizagem significa captar o conhecimento, e 

para o projeto o ato de captar o conhecimento não é interessante, visto que a 
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aprendizagem significativa envolve contextualização, interação e a abrangência de 

todo conhecimento que é desenvolvido na sala de aula, a aprendizagem significativa 

está diretamente ligada às competências e habilidades necessárias para resolver os 

desafios propostos no dia a dia e a conduta de questionar, compartilhar 

conhecimento e estar sempre disposto a modificar o que for necessário, 

compreendemos que a aprendizagem significativa é quando o indivíduo age e 

interage perante novos conhecimentos, formando conceitos próprios e faz uso 

desses no seu cotidiano. 

 A aprendizagem significativa designa de novos conhecimentos desenvolvidos 

através do entendimento prévio que já existe, ampliando a perspectiva e dando 

novos significados aos seus conhecimentos, assim, proporcionando aos alunos a 

aprendizagem significativa, tornando esses alunos questionadores, pesquisadores, 

críticos e capazes, não apenas de tirar uma boa nota ou ser aprovado, mais sim de 

possuir conhecimento como base, além de que para a educação infantil a 

aprendizagem significativa abrange ainda mais a área de desenvolvimento, pois a 

criança socializa, participa, interage em grupo, desenvolve novas habilidades, 

possibilitando também a criatividade do aluno, o autoconhecimento, a expressão, 

criando um relacionamento sadio entre o meio em que vive, e desenvolvendo 

potencial social, cognitivo e motor. 

 Para que a aprendizagem significativa seja desenvolvida com êxito se deve 

levar em consideração algumas dimensões, como: cognitivo-intelectual, afetivo-

relacional, personológica, criativa e avaliativa. O aluno deve ser considerado como 

um todo através da pratica pedagógica, sendo os conceitos das dimensões: 

 A dimensão cognitivo-intelectual centra-se na autovalorização do saber, onde 

desconsidera os aspectos psicológicos e afetivos e sim a retenção do saber através 

da repetição, considerando a quantidade, o lado cognitivo. Já a dimensão afetivo-

relacional, deixa de lado o valor excessivo do conhecimento e une as emoções ao 

conhecimento, viabilizando uma aprendizagem qualitativa. Por sua vez, a dimensão 

personológica integra a autoestima, a segurança, interesse e motivação, 

fortalecendo o ser humano no processo do aprender. A dimensão criativa trata-se do 

desenvolvimento criativo, deixando o aluno expressar o conhecimento de forma 

artística, prazerosa e significativa. E por fim, a dimensão avaliativa é primordial no 

processo contínuo do ensino aprendizagem, desde que não vise a classificação e 

soma dos conhecimentos. 
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 Portanto, perceber e reconhecer a importância da aprendizagem significativa 

por toda sociedade é de extrema importância, os mediadores, os alunos, os pais e 

toda gestão escolar precisa de manter informado quanto a qualidade do ensino que 

está sendo oferecido, pois estamos em uma fase de transformação e modificação do 

modelo de ensino, pois, principalmente antigamente porém ainda ocorre nos dias de 

hoje a ideia de que o aluno só precisa aprender determinadas partes de um assunto 

para apenas realizar a avaliação  e obter a nota acima da média esperada, e isso faz 

com que o aluno prenda o seu foco e desenvolvimento apenas no que vai "cair na 

prova" deixando de buscar, pesquisar e conhecer novos contextos formando assim 

seu conhecimento próprio.  

Reconhecimento da importância da aprendizagem significativa para qual, 
junto aos conhecimentos prévios, o aluno deve produzir um sentido em 
relação com o que aprende (deve ser capaz de se emocionar e se sentir 
envolvido no que aprende); O espaço da sala de aula é um cenário 
interativo que privilegia o envolvimento do aluno, que deve participar do que 
aprende por meio de suas experiências e hipóteses sobre o conteúdo; 
Privilegia-se o trabalho coletivo em sala de aula (não se contrapõe a 
construção individual à interação social); (MÓDULO 5, 2003, p.30) 
 

 A aprendizagem significativa possui muitos fatores importantes e necessários 

para os alunos, como a compreensão ampla do estudo, fazendo com que o aluno 

entenda o porquê do que é lido ou analisado, diferente da aprendizagem mecânica 

que resume-se a obtenção de uma informação, mas, não necessariamente de um 

conhecimento, onde compreendemos que o aluno mais decora do que realmente 

aprende. 

 Novak (1980, p. 61) salienta que a aprendizagem significativa apresenta 

quatro grandes vantagens sobre a aprendizagem por memorização ou mecânica: Os 

conhecimentos adquiridos significativamente ficam retidos por um período maior de 

tempo; As informações assimiladas resultam num aumento da diferenciação das 

ideias que serviram de âncoras, aumentando, assim, a capacidade de uma maior 

facilitação da subsequente aprendizagem de materiais relacionados; As informações 

que não são recordadas (são esquecidas), após ter ocorrido a assimilação, ainda 

deixam um efeito residual no conceito assimilado e, na verdade, em todo o quadro 

de conceitos relacionados; As informações apreendidas significativamente podem 

ser aplicadas numa enorme variedade de novos problemas e contextos. 

 Através das pesquisas, logo abaixo irei apresentar uma estrutura cognitiva 

ligada a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica, onde através de 
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um mapa simples apresento a diferença entre elas, e a eficácia da aprendizagem 

significativa de acordo os fatos apresentados acima1.  

 

 

 A partir do momento que a criança constrói e atribui novos sentidos para a 

atividade que está sendo realizada a aprendizagem será significativa, de modo que 

estas ações estejam conectadas com a realidade social e a cultura na qual ela está 

inserida e isso a criança faz ao brincar, e um fator para que isso aconteça é o 

espaço em que a criança está inserida. Para Barbosa e Hom (2008, p.49) "quanto 

mais o espaço for desafiador e promover atividades conjuntas entre parceiros (...), 

mais fortemente se construíra como propulsor de novas aprendizagens 

significativas". 

 Contudo, de acordo a todos os fatos destacados ao decorrer deste capitulo é 

perceptível que a aprendizagem significativa é uma construção que ocorre de acordo 

a junção de todos os fatos, conectadas a realidade, a ludicidade, ao professor e ao 

ambiente no qual a criança está inserida, somando a aprendizagem significativa, que 

não fica presa apenas no ato de ler e escrever e sim abrange toda forma de 

conhecimento, habilidades, cultura, costumes em um contexto que instigue a 

evolução do ser humano, considerando que uma educação bem sucedida é aquela 

que leva o engrandecimento humano, valorizando também os sentimentos e 

emoções.  

                                                             
1 Imagem disponível em: https://www.construirnoticias.com.br/a-teoria-da-aprendizagem-significativa-
tas/ 
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5 METODOLOGIA 

 

 Nesse capitulo serão descritos os procedimentos metodológicos que 

nortearam a pesquisa, primeiramente a caracterização da pesquisa que teve um 

caráter qualitativo, sendo considerada de modo: exploratória, descritiva, explicativa, 

e logo após vem as considerações de acordo a técnica utilizada para coleta de 

dados, lembrando que cabe salientar que a metodologia é de grande relevância 

dentre a pesquisa cientifica, pois é indispensável para o alcance dos objetivos 

propostos. Em vista disso, para realização da pesquisa escolhido foi o método 

qualitativo, pela fundamentação que a estratégia qualitativa se aplica a realização da 

pesquisa no processo de desenvolvimento do estudo. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível da realidade que não pode ou 
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como 
parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 
mas por pensar sobre o que faz e por interpretar as suas ações dentro e a 
partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. (MINAYO et 
al., 2009, p. 21) 
 

Então no processo de análise foram realizados os seguintes tipos de pesquisa: 

Exploratória: esse tipo de pesquisa visa familiarizar o pesquisador com o tema, 

ocorrida durante a pesquisa de campo, havendo: as entrevistas, coleta de dados e 

entre outros. 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores (GIL, 2008, p.27) 
 

Descritiva: trata-se basicamente do estudo, da análise e a interpretação dos fatos, 

sem a influência do pesquisador, pois o objetivo é o registro e a análise das 

características do processo que ocorre.  

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 
existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza 
dessa relação. Neste caso tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima 
da explicativa. Por outro lado, há pesquisas que, embora definidas como 
descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais para 
proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das 
pesquisas exploratórias. (GIL, 2008, p.28) 
 

Explicativa: a pesquisa explicativa, busca identificar e explicar as causas do 

problema do tema que foi estudado.  
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São aquelas pesquisas que têm como preocupação central identificar os 
fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos. Este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento 
da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. (GIL, 2008 p.28) 
 

 Uma das técnicas selecionadas para esse projeto foi a revisão bibliográfica 

através de pesquisas em livros, artigos, sites da internet e outras coisas mais, a 

pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base no material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos relacionados ao estudo em questão. 

Para Lakatos e Marconi (2001, p. 183), a pesquisa bibliográfica: 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema 
estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua 
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 
escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...] 
  

 Contudo foi realizada a pesquisa de campo, que é a etapa da pesquisa que 

corresponde a: coleta, analise e interpretação dos fatos dentro do cenário, sendo 

assim um experimento, que mesmo diante da pandemia do covi-19, foi possível se 

adaptar à realidade e ao momento que estamos vivenciando atualmente. 

"Já os estudos de campo procuram muito mais o aprofundamento das 
questões propostas do que a distribuição das características da população 
segundo determinadas variáveis" (GIL, 2008, p. 57) 
 

 E para complementação do projeto de pesquisa um outro método utilizado foi 

a entrevista, que ocorreu de maneira individual de maneira online, com a 

coordenadora pedagógica, com a professora regente da turma e com a diretora da 

escola através de um questionário aberto com perguntas sobre o tema, pois a 

entrevista visa ouvir o outro diante dos questionamentos para que fosse possível 

investigar a situações de diversas formas, o que auxiliou de forma extraordinária no 

desenvolvimento e escrita do projeto. 

Essas entrevistas são muito utilizadas em estudos exploratórios, com o 
propósito de proporcionar melhor compreensão do problema, gerar 
hipóteses e fornecer elementos para a construção de instrumentos de coleta 
de dados. Mas também podem ser utilizadas para investigar um tema em 
profundidade, como ocorre nas pesquisas designadas como qualitativas. 
(GIL, 2008, p.114) 
 

 Decorrente da situação atual em que estamos vivendo, um momento histórico 

marcado por uma pandemia, infelizmente não foi possível realizar a observação de 

forma direta por conta do decreto de suspensão das aulas, sabendo da importância 

da observação, do contato, da participação dentro da sala de aula e convívio com os 

alunos, professores, coordenadores, pais e demais gestores e funcionários da 
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escola é doloso não ter sido possível vivenciar esses momentos de extrema 

aprendizagem e conhecimento mutuo, porém foi necessário pensar em estratégias 

que pudessem facilitar a realização da pesquisa e assim obter o almejado objetivo 

do projeto de trabalho.  

 Portanto, pensando nisso foi que decidiu-se fazer além das entrevista coletas 

e análises de dados que pudessem auxiliar no cumprimento metodológico dos 

elementos citados no projeto de pesquisa, abrangendo de forma única o 

conhecimento e agregando positivamente no trabalho. A entrevista também precisou 

ser repensada recorrente a toda situação, e com isso foi necessário realizá-la de 

forma online, através de questionários respondidos de forma virtual, para maior 

prevenção e segurança de todos seguindo as regras devidas de cuidados 

necessários, tendo em vista que a funcionalidade e a coleta de dados terá a mesma 

importância e serventia, pensando assim em todos os aspectos que para realização 

do devido projeto ocorresse de maneira adequada.  

 

6 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Na presente pesquisa foram abordados os temas necessários para o 

desenvolvimento do trabalho e para isso foi realizada uma revisão bibliográfica e 

pesquisa de campo sobre: O lúdico no processo de aprendizagem bem como: a 

contribuição do lúdico no processo de aprendizagem; o papel do professor na 

educação lúdica; aprendizagens significativas, apresentando contextualização 

teórica ligados a delimitação do tema, dos objetivos, problemas e justificativas do 

trabalho em questão. 

 Para realização da pesquisa foi necessário uma base teórica, com estudos e 

teorias que serviram para construção e análise das ideias, por isso o pesquisador 

deve possuir uma noção clara do que foi estudado. Contudo, para ser um bom 

pesquisador é necessário primeiramente ser um bom ouvinte, para que não seja 

enganado por suas próprias ideias e ideologias e nem acredite em seus 

pressupostos como verdade absoluta, portanto ouvir e saber olhar para as situações 

de diversas maneiras e por todos os lados foi necessário, para realizar uma boa 

pesquisa, sendo adaptável, flexível e imparcial com qualquer situação que 

ocorresse, atuando como observador, entrevistador e analista, pois o papel do 

pesquisador é a coleta e análise dos dados, para poder avaliar os resultados 
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alcançados, contudo estive entregue e disposta a viver de forma diferente esse 

momento único, e aceitei todas as oportunidades que a mim forem propostas, para 

que fosse possível alcançar  um resultado satisfatório e um aprendizado que sem 

dúvidas eu levarei pra sempre comigo na minha vida pessoal e profissional, me 

adaptando aos novos momentos e oportunidades. 

 De acordo o que foi apresentado ao decorrer do trabalho, foi possível 

compreender que a pesquisa é a construção da realidade, pois toda investigação 

começa através de uma dúvida ou uma pergunta, e a resposta está interligada a 

conhecimentos anteriores e a construção de novas respostas. Em vista disso, a 

pesquisa foi realizada pensando na adaptação, e na realização da pesquisa de 

maneira efetiva e que me trouxesse resultados significativos. 

 Inicialmente o projeto de pesquisa tinha como planejamento ir a campo para 

poder realizar as questões de forma presencial, porém como foi citado ao decorrer 

do projeto, por conta da pandemia não foi possível realizar tudo da maneira como 

planejado. Contudo, a ideia inicial permanece quando mesmo diante de algumas 

situações que dificultassem o processo foi possível pensar e agir com novas 

possibilidades que alcançassem o objetivo do trabalho. Dessa forma, correu a 

pesquisa e revisão bibliográfica com suporte em autores que tem fatos concretos 

sobre o conteúdo, entrevistas, a visita a escola para conhecer o ambiente de 

pesquisa, e a análise de todos os documentos e dados coletados até então para que 

acontecesse a escrita do projeto. 

 Quando ocorreram as entrevistas com a coordenadora a professora regente e 

a diretora2, foi possível perceber a ideia do projeto diante das palavras da mesma, 

quando em uma das perguntas foi questionado sobre a importância da ludicidade no 

processo de aprendizagem. A resposta da professora foi que as atividades lúdicas 

são essenciais para o desempenho e desenvolvimento integral da criança, pois 

através do lúdico que é possível trabalhar diversos conceitos, como: autoconfiança, 

reconhecimento, socialização, interação, afetividade, disciplina, atenção, regras, 

respeito e entre outros. Da mesma forma que é citado por Vygotsky (1987) onde ele 

diz que: 

A aprendizagem e o desenvolvimento estão estritamente relacionados, 
sendo que as crianças se inter-relacionam com o meio objeto e social, 
internalizando o conhecimento advindo de um processo de construção.  

                                                             
2 A entrevista com a diretora aconteceu no dia 14 de dezembro de 2020 e com a coordenadora e a 
professora regente no dia 20 de dezembro de 2020 
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 E de acordo a coordenadora pedagógica, sobre a importância da ludicidade 

no processo de aprendizagem: as diretrizes curriculares para educação infantil nos 

trazem os eixos estruturantes que são as interações e a brincadeira, e estas estão 

indissociáveis da ludicidade que é a maneira de trabalhar para atingir esses 

objetivos para facilitar a aprendizagem respeitando a faixa etária da criança, 

assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e 

conhecer-se como nos traz  a BNCC. 

 Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 

competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições 

para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um 

papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 

provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os 

outros e o mundo social e natural. (BNCC, 2017 p.37) 

 E de acordo a diretora da escola a ludicidade contribui na aprendizagem e 

conhecimento da criança, pois possibilita a criatividade, a interação social e o 

crescimento sadio através do relacionamento entre o grupo desenvolvendo seu 

potencial cognitivo, motor e social. 

 As respostas das entrevistadas têm relação umas com as outras, possuindo 

respostas diferentes porém com mesmo objetivo, explicitando dessa maneira a 

importância do lúdico diante desse processo, pois a metodologia lúdica desafia o 

aluno na busca de soluções, possibilitando que o aluno avance no processo de 

aprendizagem, formando conceitos básicos dentro e fora da escola, sendo que, de 

acordo com o ponto de vista da professora, as atividades são bem aceitas pelos 

educandos, tendo a atenção maior dos alunos, se empenhando com autonomia e 

dedicação citando o desenvolvimento natural e espontâneo.  

 Analisando o projeto de pesquisa e a análise de dados, foi possível constatar 

que tal consciência de utilizar o lúdico como metodologia é fundamental no processo 

de ensino aprendizagem, tais como: a participação e relação família/escola, a 

formação continuada dos professores, e o desenvolvimento da metodologia na 

pratica educativa. 

 Percebe-se que o papel do professor é imprescindível, pois cabe a ele 

selecionar as brincadeiras lúdicas que serão aplicadas, organizando o espaço, 
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tempo e disponibilizando materiais, participando das atividades ou seja, fazendo a 

mediação da construção do conhecimento para que assim as crianças explorem 

diferentes formas de expressão e consigam adquirir o conhecimento que ainda não 

possuem. 

 Finaliza-se essa análise que o educador em tempos de mudanças 

educacionais enfrenta uma tarefa árdua, sendo necessário que os educandos 

possam estar sempre em busca da evolução como profissional e atualização diante 

das mudanças e transformações que se passam no processo educativo. 

 Acredita-se que o espaço escolar pode e deve se transformar em um 

ambiente agradável, prazeroso, de forma que o educando alcance os seus objetivos 

na sala de aula, e que para isso a ludicidade se torna primordial, e auxilia diante 

desse processo, facilitando para o professor e para o aluno. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Concluindo a presente pesquisa que discutiu sobre o lúdico no processo de 

aprendizagem, realizada na cidade de Capim Grosso-BA, no período de agosto de 

2020 a fevereiro de 2021, na Escola Municipal Otaviano Ferreira dos Santos na 

turma do pré I, onde ocorreu todo desenvolvimento do TCC, dentre pesquisas, 

estudos, análise de dados, escrita do projeto, foi notória a importância da ludicidade, 

que pra mim já era algo claro desde a escolha do tema, porém, tive a oportunidade 

de me aprofundar ainda mais no assunto, e com isso possuir maior certeza e 

confiança no âmbito profissional. 

 Durante a realização da pesquisa foram realizadas: revisão bibliográfica, 

embasamento cientifico que tiveram como alicerce alguns atores, entrevistas com a 

gestão, direção e com a professora regente da turma, análise de dados, o que 

contribuiu muito para a escrita do trabalho e para o meu conhecimento geral como 

futura pedagoga.  

 Por fim foi possível concretizar que o lúdico é fundamental para proporcionar 

aprendizagem significativa, através dessa metodologia que busca oportunizar às 

crianças e professores uma relação saudável dentro da sala de aula, trabalhando a 

cultura, a realidade e a individualidade de cada aluno, despertando no aluno o 

desejo do saber, do aprender e do desenvolvimento, criando conceitos, sendo de 
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suma importância para o seu desenvolvimento pessoal, social e intelectual. E o 

principal que é de forma concreta. 

 Conclui-se, portanto, que diante da pandemia do covid-19, não foi possível 

realizar tudo da maneira como planejada, porém mesmo diante de todas as 

dificuldades enfrentadas, me considero satisfeita por ter alcançado a finalização do 

projeto, e sobre a pesquisa, ela nunca irá se fechar, pois o tempo, a época e as  

coisas mudam, portanto, mesmo diante da conclusão do TCC, desejo continuar em 

formação contínua e sempre em busca de conhecimentos que agreguem à minha 

profissão, afinal a ludicidade é aliada à atualidade, que consequentemente necessita 

de atualização para realização da metodologia de forma concreta, estando 

compatível com a ideia, finalizo grata pela oportunidade de realizar meu projeto de 

pesquisa, e por poder colocar em pratica de maneira adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, Aline Marques da Silva.  A importância do lúdico para o 
desenvolvimento da criança 13/10/2014. Disponível em: 

http://www.seduc.mt.gov.br/Paginas/A-import%C3%A2ncia-do-l%C3%BAdico-para-
o-desenvolvimento-da-crian%C3%A7a.aspx. Acesso em 17 de dezembro de 2020. 

ALMEIDA, Anne. Ludicidade como instrumento pedagógico. 2009. Disponível 

em:<https://www.cdof.com.br/recrea22.htm>, Acesso em 03 de janeiro de 2021.  

BACELAR, Vera Lúcia da Encarnação. Ludicidade e educação infantil / Vera Lúcia 
da Encarnação Bacelar. - Salvador : EDUFBA, 2009.  

BARBOSA, Maria Carmem Silveira.; HORN, Maria da Graça de Souza. Projetos 
pedagógicos na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

BRASIL. BNCC: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil, Brasília: MEC/Secretaria de 
Educação Básica, 2017. 

BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos 
parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 8. ed. - São Paulo: Cortez; 

Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2003. 

FREIRE, PAULO. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica 

educativa/ Paulo Freire. – São Paulo: Paz e terra, 1996. 

GARCIA, Carlos Marcelo. Formação de professores para uma mudança 
educativa. Porto: Porto Editora, 1999. 

MACEDO, Lino de, PETTY, Ana Lúcia Sícoli, PASSOS, Norimar Christe. Os jogos e 
o lúdico na aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

MÓDULO 5. Guia de formação de Professores das Séries Iniciais. Psicologia da 

aprendizagem.Brasília, DF.2003. 

NEGRINE, Airton. Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil: Simbolismo e 
Jogos. Porto Alegre: Prodil, 1994. 

NOVAK, Joseph David. Apreender, criar e utilizar o conhecimento: Mapas 
conceptuaisTM como ferramentas de facilitação nas escolas e empresas. 
Lisboa: Plátano edições técnicas, 1998.  

PEREIRA, Lucia Helena Pena. Bioexpressão: a caminho de uma educação 
lúdica para a formação de educadores. Rio de Janeiro: Mauad X: Bapera, 2005. 

RIBEIRO, Suely de Souza. A Importância do Lúdico no Processo de Ensino-
Aprendizagem no Desenvolvimento da Infância. 2013. Disponível em: 
<https://psicologado.com/atuacao/psicologia-escolar/a-importancia-do-ludico-no-
processo-de-ensino-aprendizagem-no-desenvolvimento-da-infancia>, Acesso em 28 
de dezembro de 2020. 

http://www.seduc.mt.gov.br/Paginas/A-import%C3%A2ncia-do-l%C3%BAdico-para-o-desenvolvimento-da-crian%C3%A7a.aspx
http://www.seduc.mt.gov.br/Paginas/A-import%C3%A2ncia-do-l%C3%BAdico-para-o-desenvolvimento-da-crian%C3%A7a.aspx
https://www.cdof.com.br/recrea22.htm
https://psicologado.com/atuacao/psicologia-escolar/a-importancia-do-ludico-no-processo-de-ensino-aprendizagem-no-desenvolvimento-da-infancia
https://psicologado.com/atuacao/psicologia-escolar/a-importancia-do-ludico-no-processo-de-ensino-aprendizagem-no-desenvolvimento-da-infancia


 27 

SOARES, Marlon H. F. B. jogos para o ensino de química: teoria, métodos e 
aplicações. Guarapari: Ex Libris, 2008. 

WENGZYNSKI, D. C; TOZETTO, S. S. A formação continuada face as suas 
contribuições para a docência. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
DA REGIÃO SUL. 2012. 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. Formação Social da mente . 2 ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1988. 

 


