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RESUMO 

 

Este trabalho tem o intuito de analisar o papel do lúdico no processo de ensino-

aprendizagem dos educandos da Educação Infantil na escola E.M.E.I.E.F “Padre José 

de Anchieta”, município de Pinheiros/es. A partir desse contexto delimitamos nosso 

problema de pesquisa: Como é trabalhado o lúdico na Educação Infantil, nos 

diferentes espaços da escola E.M.E.I.E.F “Padre José de Anchieta”?  Como o lúdico 

pode ajudar na aprendizagem das crianças da escola E.M.E.I.E.F “Padre José de 

Anchieta? Que dificuldades e/ou limites são encontrados na pratica do lúdico no 

processo de ensino-aprendizagem? A partir disso estabelecemos como objetivo geral: 

discutir o papel do lúdico no processo de ensino-aprendizagem dos alunos da 

Educação Infantil na escola E.M.E.I.E.F “Padre José de Anchieta e os desafios para 

a pratica pedagógica dos professores. E derivando desse objetivo geral 

estabelecemos como objetivos específicos:  compreender como a dimensão lúdica é 

trabalhada nos diferentes espaços da escola; discutir como a ludicidade pode ajudar 

na aprendizagem das crianças na escola; construir elementos de uma proposta em 

conjunto com os educadores da escola, para a realização de atividades interativas. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, buscando 

compreender e refletir sobre a temática da importância do lúdico na Educação Infantil, 

que visa também refletir sobre sua importância nos diferentes espaços da escola, 

tanto dentro da sala de aula, quanto fora, demonstrando como os alunos aprendem 

melhor com a presença da ludicidade nesses espaços. A partir das leituras realizadas, 

percebi que a ludicidade funciona como elemento essencial para o desenvolvimento 

humano da criança, em seu processo educativo.  

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Ludicidade, Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Este artículo tiene como objetivo analizar el papel de la lúdica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos de jardín de infantes en la escuela E.M.E.I.E.F 

"Padre José de Anchieta", municipio de Pinheiros / es. Desde este contexto 

delimitamos nuestro problema de investigación: ¿Cómo se realiza la obra en el jardín 

de infantes, en los diferentes espacios de la escuela E.M.E.I.E.F "Padre José de 

Anchieta"? ¿Cómo puede ayudar la diversión en el aprendizaje de los niños en la 

escuela E.M.E.I.E.F “Padre José de Anchieta? ¿Qué dificultades y / o límites se 

encuentran en la práctica de la diversión en el proceso de enseñanza-aprendizaje? A 

partir de esto nos propusimos como objetivo general: discutir el papel de la lúdica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de jardín de infantes en la 

escuela E.M.E.I.E.F “Padre José de Anchieta y los desafíos para la práctica 

pedagógica de los docentes. Y derivando de este objetivo general, establecemos 

como objetivos específicos: entender cómo se trabaja la dimensión lúdica en los 

diferentes espacios de la escuela; discuta cómo el juego puede ayudar al aprendizaje 

de los niños en la escuela; construir elementos de una propuesta junto con los 

educadores de la escuela para actividades interactivas. Esta es una investigación 

cualitativa y exploratoria, que busca comprender y reflexionar sobre el tema de la 

importancia del juego en la educación de la primera infancia, que también tiene como 

objetivo reflexionar sobre su importancia en los diferentes espacios de la escuela, 

tanto dentro del aula como fuera, demostrando cómo los estudiantes aprenden mejor 

de la diversión en estos espacios. A partir de las lecturas, me di cuenta de que la 

diversión juega como un elemento esencial para el desarrollo humano de los niños en 

su proceso educativo. 

 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, ludicidad, educación de la primera infancia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como tema “A importância do lúdico na 

Educação Infantil”, e procurou refletir acerca do papel da ludicidade no processo de 

ensino-aprendizagem dos educandos da Educação Infantil da escola E.M.E.I.E.F 

“Padre José de Anchieta” localizada no bairro Jundiá, município de Pinheiros, estado 

do Espírito Santo. A referida escola atende cerca de 80 alunos da Educação Infantil, 

com faixa etária de 03, 04 e 05 anos de idade, com atuação de 10 professores e 08 

funcionários em geral, formando um coletivo de 18 profissionais. A sua construção 

remonta o ano de 1985, na gestão do prefeito Galdino Luiz Zaganelli, contando, 

portanto, com 34 anos de história. 

Percebe-se que na atualidade a ludicidade é uma temática amplamente abordada 

dada a sua importância no processo ensino-aprendizagem desenvolvida em sala de 

aula e fora dela, por intermédio de brincadeiras interativas. De acordo com o que 

observei no estágio que fiz do curso de Pedagogia, (2017), na escola citada a cima, 

percebi que as brincadeiras eram realizadas sem ter a mediação do professor e o 

envolvimento da ludicidade nas atividades realizadas. 

No entanto, a concepção e o trabalho com o lúdico não devem se limitar a essa prática. 

Através das leituras realizadas até aqui, é possível inferir que a escola citada a cima, 

precisa estar mais aberta às atividades lúdicas para desenvolver melhor a criatividade 

dos alunos, pois é a aprendizagem dos mesmos que está sendo prejudicada devido 

ao fato da escola não aprimorar seus métodos de ensino, e permanecer atrelada aos 

métodos tradicionais.  

Essa problemática não está relacionada apenas à escola que faço referência, mas é 

uma questão recorrente em muitas escolas, envolvendo inúmeros professores que 

precisam investir mais em sua prática pedagógica, optando sempre por uma formação 

continuada técnica e pedagógica tendo em vista a aprendizagem dos estudantes. 

A dimensão da formação continuada é extremamente importante, pois, o lúdico 

sempre teve um papel relevante no processo pedagógico e de socialização dos 

estudantes da educação infantil, principalmente. Deve-se buscar sempre o novo e o 
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dinâmico a ser trabalhado, pois é o que chama a atenção dos alunos para aprender 

de uma forma diferente. 

Dessa maneira, a motivação para essa pesquisa está relacionada ao problema que 

justamente é à pouca utilização do lúdico nas salas de aula, da escola Padre José de 

Anchieta, pela maioria dos professores, desenvolvendo na sua prática pedagógica, 

métodos tradicionais e sem dinamismo, não despertando nos educandos o interesse 

pelas atividades solicitadas. 

Buscou-se aprender sobre a importância do lúdico na Educação Infantil, e analisar o 

processo de ensino-aprendizagem através de sua mediação, despertando nos 

professores a curiosidade em conhecer e utilizá-lo mais em sala de aula, beneficiando 

os estudantes que são os sujeitos do processo educativo. 

Este trabalho teve como intuito, mostrar a importância do lúdico na Educação Infantil, 

tanto dentro da sala de aula, quanto fora, demonstrando como os alunos aprendem 

melhor com a presença do lúdico nesses espaços. A partir das leituras feitas, pode-

se perceber que a ludicidade se torna um elemento essencial para o desenvolvimento 

humano e socialização da criança em seu processo educativo. 

O lúdico abre espaço para diferentes tipos de linguagens e expressões, ajudando na 

criatividade de cada criança, despertando o desejo de aprender de forma diferente e 

prazerosa. A ludicidade influencia na aprendizagem das crianças, despertando nelas 

habilidades e imaginações, em contrapartida com o que as crianças já trazem em sua 

bagagem: o brincar, mostrando que o mesmo não é apenas uma atividade solta e sem 

nenhuma intencionalidade, e sim uma forma de aprender. 

A partir desse contexto delimitamos nosso problema de pesquisa: Como é trabalhado 

o lúdico na Educação Infantil, nos diferentes espaços da escola E.M.E.I.E.F “Padre 

José de Anchieta”?  Como o lúdico pode ajudar na aprendizagem das crianças da 

escola E.M.E.I.E.F “Padre José de Anchieta? Que dificuldades e/ou limites são 

encontrados na pratica do lúdico no processo de ensino-aprendizagem? 

Justifica-se que observando a atual aprendizagem dos alunos da escola Padre José 

de Anchieta, percebeu-se a necessidade de estudar sobre o lúdico na Educação 

Infantil, ao constatar que as crianças aprendem mais através da brincadeira do que 

apenas na reprodução de atividades soltas. Considerando que as crianças desta 
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escola, aprendem através da teoria tradicional, aprender com a inserção do lúdico, 

para elas, seria de grande importância para sua aprendizagem e desenvolvimento, 

(tanto dos professores quanto da escola também). 

Os professores devem ter a preocupação de trabalhar de forma prazerosa, para que 

a criança brinque e aprenda, tendo seu conhecimento valorizado, e sendo relacionado 

com a realidade dela, para que haja um aprendizado significativo. Deve haver sempre 

um diálogo entre a criança e o educador/a, incentivando, estimulando e enriquecendo 

a brincadeira e os jogos das crianças. 

De acordo com Vygotsky (1987), as crianças ao brincar, aprendem integralmente 

desenvolvendo suas atividades motoras, cognitivas, afetivas e físicas, sendo de 

grande importância para o desenvolvimento da mesma, auxiliando também nas 

formas de expressão e relacionamento.   

O educador deve estar sempre atento para compreender o processo de ensino-

aprendizagem da criança, para que possa interagir de forma positiva na educação da 

mesma. Pensando nessa temática, é interessante entender a importância da 

utilização dos jogos e brincadeiras na prática pedagógica; perceber que a escola 

precisa abrir um espaço para que os alunos vivenciem a ludicidade como meio para 

desenvolverem a atenção, o raciocínio, a criatividade e a aprendizagem significativa, 

cooperando com um saber que faz sentido para suas vidas. 

A partir disso estabelecemos como objetivo geral: discutir o papel do lúdico no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos da Educação Infantil na escola 

E.M.E.I.E.F “Padre José de Anchieta e os desafios para a pratica pedagógica dos 

professores. E derivando desse objetivo geral estabelecemos como objetivos 

específicos:  compreender como a dimensão lúdica é trabalhada nos diferentes 

espaços da escola; discutir como a ludicidade pode ajudar na aprendizagem das 

crianças na escola; construir elementos de uma proposta em conjunto com os 

educadores da escola, para a realização de atividades interativas. 

Para melhor compreender a forma como foi organizado este trabalho, ele encontra-se 

dividido em três capítulos.  

O capitulo com o título, “O lúdico como mediação pedagógica no processo de ensino-

aprendizagem da/na Educação Infantil”, aborda a fundamentação teórica referente ao 
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tema do trabalho, sob a luz de vários autores que contribuíram para esta pesquisa, 

sendo a base para diferentes indagações e constatações, com relação à prática da 

escola pesquisada.  

No capítulo dois: “Percurso teórico metodológico e o lócus da pesquisa”, tratamos da 

metodologia utilizada para realização da pesquisa. Relata um pouco sobre o espaço 

escolar, faz uma descrição de como foi feita a coleta de dados, os instrumentos que 

foram utilizados, como também descreve os sujeitos participantes da pesquisa. Fala 

dos caminhos desde o início até chegar ao resultado final, os métodos escolhidos para 

a coleta de dados.  

No capitulo três: “A importância do brincar na Educação Infantil e os resultados da 

pesquisa” expusemos os resultados alcançados no decorrer de todo o trabalho, 

descrevemos as brincadeiras propostas, os questionários e entrevistas feitas com os 

educadores; relatamos o cotidiano da escola, e os episódios de ludicidade observados 

neste espaço, entre outros aspectos que foram fundamentais para desenvolver a 

pesquisa. 

Seguem as considerações finais e as referências. 
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CAPÍTULO I: O LÚDICO COMO MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA/NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

A ludicidade é um fator que está muito presente nas escolas de Educação Infantil. É 

inevitável falar de educação infantil sem citar a ludicidade, pois tanto os jogos quanto 

as brincadeiras, são parte fundamental para a aprendizagem e desenvolvimento da 

mesma. Mesmo sendo um direito da criança uma educação de qualidade, sabemos 

que nem toda criança tem acesso a uma educação que faça a diferença em sua 

infância. 

Com a mediação do professor, as crianças se sentem mais motivadas a criar as suas 

brincadeiras, se sentem seguras com a presença do adulto por perto. Partindo desta 

ideia de educação motivadora e criativa, podemos citar o método Paulo Freire, que 

pode ser utilizado em salas de aula para melhor realização das aulas de forma lúdica. 

Este método foge da educação tradicional e busca o pensamento crítico, e a criança 

tem a livre expressão para falar e debater. Para Freire (1987), o ensino não deve estar 

somente com o professor, mas sim com o professor e aluno, a educação não deve ser 

bancaria, enchendo os alunos de conteúdo sem poder se expressarem. 

Na educação tradicional, presa pela sonoridade e repetição, na educação libertadora 

preza-se pelo diálogo, e pelo saber em conjunto. 

Freire (1987, p. 07), argumenta que:  

O método Paulo Freire não ensina a repetir palavras, não se restringe 

a capacidade de pensá-las segundo as exigências lógicas do discurso 

abstrato; simplesmente coloca o alfabetizando em condições de poder 

e re-existenciar criticamente as palavras de seu mundo, para, na 

oportunidade devida, saber e poder dizer a sua palavra.  

 

Desse modo, os mediadores (educadores/as) da educação infantil, devem prezar pelo 

ensino de forma criativa, e a partir das atividades propostas, incentivar o 

desenvolvimento da criticidade a partir da sua realidade, criando e recriando o seu 

mundo. 
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Dando essa autonomia à criança, ela pode se tornar capaz de entender e intervir sobre 

as suas vivencias, ou seja, na realidade em que está inserida, tornando-se “sujeitos 

de sua própria história”, como nos diz Freire. 

Quando o educador e o educando possuem autonomia no processo educativo que é 

dialógico, dentro e fora da sala de aula, a inter-relação entre esses sujeitos se faz de 

forma coletiva, adquirindo não apenas um saber, mas saberes, que foram construídos 

com a interação entre ambos. Freire (2011. p. 25), nos adverte: 

É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, 

conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador da forma, 

estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência 

sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem a condição de objeto um 

do outro. 

 

Partindo desta ideia, podemos perceber a relevância do diálogo entre educador e 

educando, para que o ensino-aprendizagem seja realizado de maneira efetiva e 

afetiva, fugindo de métodos tradicionais em que o professor é o detentor do saber.  

Não é somente porque as crianças são ainda pequenas que o seu saber não deve ser 

valorizado, pois mesmo ainda pequeninas, elas já trazem em sua bagagem muitos 

conhecimentos não sistematizados, que cabe ao educador valorizar e saber como 

trabalhar com a visão de mundo de cada um, a criança se sente importante quando 

se dá valor ao que ela já sabe, sem ignorar seu conhecimento. Reforçando esta ideia, 

Freire (2011. p. 31), nos diz que: 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais 

amplamente, a escola, o dever de não só respeitar os saberes com 

que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela 

– saberes socialmente construídos na pratica comunitária -, mas 

também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com 

os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 

ensino de conteúdo. 

 

Os professores que adotam este método, largam mão do autoritarismo e lançam mão 

da dialogicidade como forma de transformação das pessoas e de sua realidade e não 

adaptação a ela.  

 



16 
 

 
 

1.1 A criança e o brincar 

Trabalhando com o lúdico no processo de aprendizagem dos alunos, se tem um 

melhor êxito, pois os alunos se sentem mais motivados e se tornam mais criativos 

em suas atividades. O professor deve ter em mãos ferramentas necessárias para a 

aprendizagem dos alunos e para sua prática pedagógica, e o lúdico é essa grande 

ferramenta para a efetivação deste processo. De acordo com Leal (2011, p. 08): 

 É possível dizer que o lúdico é uma ferramenta pedagógica que os 
professores podem utilizar em sala de aula como técnicas 
metodológicas na aprendizagem, visto que através da ludicidade os 
alunos poderão aprender de forma mais prazerosa, concreta e, 
consequentemente, mais significativa, culminando em uma educação 
de qualidade. 

A ludicidade para a criança é uma necessidade, pois ela contribui com diversos fatores 

em sua educação, e é uma forma de ampliar os seus conhecimentos e habilidades. 

Para Silva (2014, p. 24),  

É por meio da brincadeira que a criança constrói sua identidade, pois 
ao brincar ela atua sobre a própria realidade, traduzindo seu dia a dia 
através deste ato, comunicando-se com o mundo ao seu redor, dando 
lugar ao imaginário e à criatividade. 

 

Contudo, Silva (2014, p. 25) pontua que “com o trabalho lúdico, o professor deve ser 

como um interventor, possibilitando ao processo ensino aprendizagem a reflexão da 

prática relacionando à teoria, através de métodos, técnicas e objetivos que se desejam 

alcançar [...]”.  

O professor é um importante mediador do ensino dos educandos, e deve estar atento 

ao interesse de aprender das crianças, buscando formas inovadoras que enriqueçam 

o conhecimento dos alunos, causando neles o desejo insaciável de aprender mais, e 

de forma lúdica. 

A criança, brincando e interagindo com outras crianças se diverte e aprende as 

regras dos jogos.  Segundo Vygotsky (1987, p. 35): 

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, 
fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades 
de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como 
de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, 
crianças e adultos. 
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Em tempos antigos, a brincadeira era vista como algo sem muita importância, mas 

hoje vemos a sua relevância na vida das crianças, pois ela favorece o 

desenvolvimento, e é usada como suporte da aprendizagem, visando a socialização 

e interação entre as crianças. 

 

A brincadeira é uma importante forma de comunicação e tem diversas funções no 

desenvolvimento integral, pois com ela a criança exprime seu sentimento, cria novas 

experiências, se relaciona e interage com outras crianças. 

A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança, 
possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, 
integrando-se ao mais alto espírito democrático enquanto investe em 
uma produção séria do conhecimento. A sua prática exige a 
participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação 
social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e 
modificação do meio (ALMEIDA, 1995, p. 41). 

 

O lúdico, atualmente, é pensado para ser utilizado dentro da sala de aula com o 

objetivo de dar ao aluno motivação no processo de ensino-aprendizagem. Também 

prepara a criança para o processo de adaptação ao meio escolar, sabendo que o 

mesmo é um espaço diferente para a criança e tudo pode gerar uma certa estranheza, 

se não houver o lúdico para incentivar essa aprendizagem e interação com o meio. 

De acordo com Leal (2011, p. 11):  

Assim, o lúdico possibilita o estudo da relação da criança com o mundo 

externo, integrando estudos específicos sobre a importância do lúdico 

na formação da personalidade. Através da atividade lúdica e do jogo, 

a criança forma conceitos, seleciona ideias, estabelece relações 

básicas, integra percepções, faz estimativas compatíveis com o 

crescimento físico e desenvolvimento e, por meio dele vai se 

socializando com as demais crianças. 

Com relação a prática dos professores em sala de aula, podemos perceber o quanto, 

atualmente, muitos professores sabem da importância de trabalhar o lúdico em sala 

de aula, e procuram trabalhar metodologicamente um ensino que desperte emoção e 

prazer ao aprender. Para que se alcance uma educação de qualidade, que seja 

efetivada com sucesso, deve haver ludicidade em todo o momento do ensino-

aprendizagem da criança, nos diferentes espaços da escola e fora dela também, para 
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que se possa sair do tradicionalismo. Porem há ainda professores que não sabem da 

importância, ou sabem e não trabalham, mas é claro que não podemos generalizar 

esta situação, pois depende da realidade de cada escola onde está inserida. 

Segundo Libâneo (1992, p. 01): 

Uma boa parte dos professores, provavelmente a maioria, baseia sua 

prática em prescrições pedagógicas que viraram senso comum, 

incorporadas quando de sua, passagem pela escola ou transmitidas 

pelos colegas mais velhos; entretanto, essa pratica contem 

pressupostos teóricos implícitos. 

 

Pensando nesta realidade, podemos inferir que mesmo que alguns professores 

sabem da importância da ludicidade, há muitos professores que não se atualizam para 

trabalhar o que é novo dentro da sala de aula, como por exemplo, trabalhar o lúdico, 

com as crianças, ensinando o que aprenderam no passado, e não aperfeiçoando sua 

tendência pedagógica. Com esta prática adotada por alguns professores, não é 

somente o aluno que deixa aprender algo novo, mas o professor também. 

O professor que busca conhecimento, e um conhecimento que seja novo e dinâmico, 

ele também ganha, pois aprende formas diferentes de ensinar, e o aluno aprende 

melhor, as crianças despertam mais interesse, e as aulas ficam mais divertidas. 

Ensinar não deve ser simplesmente por obrigação, ou pelo dinheiro; ensinar deve ser 

com amor ao trabalho e as crianças, que são os sujeitos desse processo, pois 

trabalhar com amor transforma a educação.  

Nem todos os professores permanecem na linha tradicional, há os que são inovadores 

e dispostos a trabalhar pedagogicamente com prazer, optando por métodos novos 

que motivam o aluno a aprender brincando, um convite que é indispensável para as 

crianças quando se fala em aprender.  

Carneiro (1995, p. 66) ressalta que “todas as pessoas têm uma cultura lúdica, que é 

um conjunto de significações sobre o lúdico”. Ou seja, cada criança carrega em si 

formas de vivenciar a interação com o outro, contando com um jeito diferente de se 

relacionar, inventando ou participando de brincadeiras que somente elas, em seu 

universo, compreendem efetivamente.  
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Por sua vez, Kishimoto (2010, p. 01) enfatiza que: 

Ao brincar, a criança experimenta o poder de explorar o mundo dos 

objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-la, 

e expressá-la por meio de variadas linguagens. Mas é no plano da 

imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos 

significados. Enfim, sua importância se relaciona com a cultura da 

infância, que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se 

expressar, aprender e se desenvolver. 

 

Através do contato da criança com o lúdico, ela aperfeiçoa a sua capacidade de 

imaginação para brincar e aprender, pois de cada brincadeira que a criança participa, 

ela explora o seu mundo e adquire conhecimentos, pois nenhuma brincadeira deve 

ser vista como um simples “passa-tempo”. 

A brincadeira, para a criança, é um elemento fundamental de sua infância, pois ela 

permite diferentes tipos de aprendizados e saberes como, autonomia, expressão e 

criatividade, que é vital para seu desenvolvimento, vivenciados na prática brincando. 

O ato de brincar é espontâneo da criança, ela brinca quando sente vontade, e não 

apenas por alguém mandar; brinca pelo prazer e emoção. 

As autoras Dallabona e Mendes (2004, p. 02) afirmam que:  

O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão de mundo 

mais real. Por meio das descobertas e da criatividade, a criança pode 

se expressar, analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem 

aplicada e compreendida, a educação lúdica poderá contribuir para a 

melhoria do ensino, quer na qualificação ou formação crítica do 

educando quer, para redefinir valores e para melhorar o 

relacionamento das pessoas na sociedade. 

 

O conhecimento e a aprendizagem através de brincadeiras são considerados uma via 

de mão dupla, pois não somente o aluno aprende e o professor ensina, há o 

aprendizado do saber da criança por parte do professor ou mediador: esses saberes 

são compartilhados entre si. 

Segundo Dinello (2007), a criança desenvolve sua personalidade através das 

expressões que são adquiridas no decorrer de todo o seu aprendizado. Desenvolve 

também o seu pensamento a cada brincadeira que brinca sempre aprende algo: nada 

fica solto ou perdido. 
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Para Bettelheim (1988), as crianças, se expressam por meio das brincadeiras, e no 

seu mundo imaginário, vivem o que queriam viver e falam muitas coisas que gostariam 

de dizer, mas por algum motivo as retêm. As suas brincadeiras são sua linguagem 

considerada por vezes secreta, somente as crianças compreendem o significado 

daquilo que estão brincando e encenando. 

 

1.2 O desenvolvimento afetivo, cognitivo e social da criança 

Ao brincar, a criança estabelece diferentes funções e sentidos para suas brincadeiras, 

um objeto por mais simples que seja, ela pode transformar em um interessante 

brinquedo, que será mais uma ferramenta para suas brincadeiras no seu mundo 

subjetivo. Com isso temos diferentes reflexões a respeito do universo infantil, e o modo 

como elas se posicionam a este universo. 

 No decorrer do desenvolvimento de uma criança estão envolvidos diferentes 

situações e aprendizagens, experiências com suas brincadeiras, e as estimulações 

do meio que vive, lhe proporciona para uma melhor relação e interação com o outro e 

com os objetos explorados em suas diversões, essas experiências lhe faz crescer e 

aprender em um ambiente saudável e favorável para seu desenvolvimento. Como 

bem dizem Coutinho e Moreira (2006, p. 34): 

A complexidade do homem enquanto objeto de estudo é evidente: 

simultaneamente é um ser biológico e não biológico; possui um 

cérebro que é um órgão morfológico e um espírito ou uma consciência 

que é psíquica; possui um pensamento que é racional, empírico e 

técnico e ao mesmo tempo simbólico, mítico e mágico; possui um 

código genético que estabelece possibilidades e limitações, mas 

interage efetivamente com uma enorme diversidade de meios físico-

geográficos e socioculturais. 

 

Compreender a complexidade do ser humano é um grande desafio, mas ao mesmo 

tempo é instigante, pois nos dá possibilidades de aprofundar o nosso conhecimento a 

respeito da criança, suas conquistas, psicológicas e sociais. É um suporte para ser 

trabalhado, para conhecer mais sobre o mundo da criança, e é um fator fundamental 

de estudo. 
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Para que a criança possa interagir com suas mudanças internas e externas, é 

importante que ela tenha um espaço para desenvolver, que seja relativo ao tempo de 

interiorizar suas mudanças psicológicas, fisiológicas e afetivas que é pertencente ao 

seu universo infantil. Neste período também é importante que a criança compreenda 

a sua realidade na qual está inserida, pois esta realidade para ela é objetiva, e 

possibilita o entendimento do “mundo” que a rodeia. 

Conforme o desenvolvimento e crescimento da interação da criança com outras 

pessoas, e vivenciando experiências cada vez mais novas, ela vai se tornando 

independente, e não mais como era quando nasceu, totalmente dependente e, essa 

transformação se dá por dentro e por fora. Conhecer o desenvolvimento da criança é 

bem amplo, mas é importante buscar a reflexão, através de influências no 

desenvolvimento humano, na área do psicossocial, do sociocultural, do psicossexual, 

do interacional, do aspecto ambiental e biológico.  

Sobre o desenvolvimento do ser humano Handam (1988, p. 15) nos esclarece que: 

A psicologia do desenvolvimento estuda o processo de 

transformações psicológicas que acontecem no individuo da 

concepção à morte. Estas transformações se manifestam em 

mudanças no comportamento, na cognição, na afetividade, na 

personalidade e nas relações interpessoais. O conjunto dessas 

transformações caracteriza diferentes níveis de comportamento e da 

atividade mental do indivíduo, pois, em cada etapa do seu 

desenvolvimento, o indivíduo estabelece diferentes padrões de 

comportamento e de atividade mental. 

 

O estudo em torno dessas transformações psicológicas, que acontece com o ser 

humano, proporciona aos professores e futuros educadores, o conhecimento sobre o 

desenvolvimento da atividade mental da criança, que contribui com a aprendizagem 

da mesma, tornando um elemento de mediação da criança em seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

As transformações ocorridas na vida da criança são realizadas por diferentes agentes, 

tanto o biológico quanto o sociocultural, ou seja, esses dois agentes são responsáveis 

pelo desenvolvimento psicológico do ser humano, um por si só não consegue realizar 

esse processo sozinho, pois as suas características individuais também estão ligadas 

ao meio social em que convive. As crianças quando se juntam a algum grupinho de 
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amigos, estabelecem uma relação social de pertencimento, o que contribui para o 

desenvolvimento enquanto criança. 

Diante disso, Coutinho e Moreira (2006, p. 45), enfatizam que:  

Não existem, no individuo, propriedades biologicamente herdadas que 

determinam, por si só, o seu comportamento ou suas aptidões 

psíquicas. Isso porque nenhum traço de conduta existe a priori no 

cérebro. O que existe é uma aptidão da espécie para a formação de 

várias aptidões resultantes da relação indivíduo-meio.  

 

Dessa forma, podemos considerar que as autoras, se remetem à expressão “aptidão 

da espécie”, como o processo de desenvolvimento do ser humano, que tem 

responsabilidade com as características da espécie humana que cada ser possui e 

que se relaciona ao meio sócio-histórico. Sendo assim, não existem características 

biológicas herdadas de pai para filhos, e sim a interação do biológico com o social, 

não sendo possível tratar esses aspectos separadamente, uma vez que ambos são 

responsáveis pelo comportamento da criança. Trata-se da articulação dos dois, a 

hereditariedade e a cultura na qual ela se insere, se relacionando com o meio em que 

vive. 

Portanto, é importante que os educadores compreendam a criança na sua totalidade, 

nas suas características especificas, na sua cultura, no momento histórico que está 

envolvida e sua relação com tudo o que o cerca.  

 

1.3 A criança e alguns de seus direitos no âmbito educacional 

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) mostra princípios 

que devem ser respeitados e seguidos, para um ensino de qualidade em direção a um 

caminho promissor: 

[...] o direito das crianças a brincar, como forma particular de 

expressão, pensamento, interação e comunicação infantil; a 

socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas 

mais diversas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma 

(BRASIL, 1998, p. 13). 
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Este documento não foi criado para uniformizar as escolas de educação infantil, mas 

para garantir que a criança se desenvolva de maneira integral, não deixando perder 

sua identidade, tendo o direito de expressar e crescer se reconhecendo como cidadão, 

sabendo que seus direitos são respeitados por intermédio da convivência social. Da 

para perceber através deste documento, que houve avanço em considerar a criança 

como um ser completo, que não deve somente se importar com o cuidado físico da 

mesma, mas ser reconhecido por sua dotação em sabedoria e inteligência. 

Ainda segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil: 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras 

e aprendizagem orientadas de forma integrada e que possam 

contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação 

interpessoal de ser e estar com os outros em uma atitude básica de 

aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças aos 

conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural (BRASIL, 

1998, p. 23). 

 

Deste modo, o educador, se torna extremamente importante no processo ensino-

aprendizagem e na educação de maneira geral enquanto mediador nas diversas 

atividades, tendo em mente que estas ações não podem ser soltas e sem 

intencionalidade, mas contextualizados com sua realidade. Desta forma o RCNEI 

salienta que:  

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de 

conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de 

aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, 

emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus 

conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes 

campos de conhecimento humano. Na instituição de educação infantil 

o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por 

excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, 

prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas 

e sociais variadas (BRASIL, 1998, p. 30). 

A inter-relação entre os sentimentos da criança gera uma estabilidade emocional, que 

possibilita construir um conhecimento em parceria com o seu mediador, desde que o 

ambiente em que estão inseridos seja um ambiente motivador; que lhe proporcione 

criatividade e não repetição. 
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Refletindo sobre o documento RCNEI, podemos perceber a sua importância por 

instruir as diretrizes curriculares nacionais para a Educação Infantil. Neste documento 

está contido propostas educativas que dá sustentação ao caráter pedagógico da 

Educação Infantil, contribuindo com a práxis diária dos professores. 

Outro documento muito importante no que tange à vida das crianças e adolescentes 

é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata dos cuidados legais e 

sociais pertinentes, à criança e ao adolescente que se enquadra nesta faixa etária. 

Segundo o ECA, é considerado criança os que possuem idade de zero a doze anos 

incompletos, e adolescentes os que possuem de doze aos dezoito anos. Nesta idade 

há uma maior proteção e a garantia dos direitos dos mesmos, desde a constituição 

federal de 1988. O ECA foi instituído para a proteção da criança de maneira integral, 

na lei de 8.069, de treze de julho de 1990. 

Dentre os direitos que previstos no referido estatuto, está o direito à educação, pois, 

toda criança e adolescente tem o direito a uma educação de qualidade, digna, que 

preze pelo bom ensino e que garanta o desenvolvimento integral da criança. E ao 

pensar em educação de qualidade, porque não ser uma educação Lúdica e 

prazerosa? Assim as crianças obtêm uma educação diferenciada e transformadora, 

pois não adianta a criança ter direito a educação e ser ofertada a ela uma educação 

“bancária” como nos diz Paulo Freire. A educação deve ser transformadora da 

realidade da criança, e não transmissora do conhecimento, elas não podem ser 

tratadas como agentes passivos da educação, mas sim, como seres de direitos e 

sujeitos da sua própria história. Essa concepção de educação não deixa de ser um 

desafio no qual nós estamos convocados a somar forças para enfrentá-lo por 

intermédio do desenvolvimento de uma educação libertadora. 
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CAPÍTULO II: PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO E O LÓCUS 

DA PESQUISA  

 

Segundo Fonseca (2002), a metodologia é um caminho na qual se percorre para se 

chegar a um determinado objetivo, nesse caso, um caminho para o desenvolvimento 

da pesquisa. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, buscando 

compreender e refletir sobre a temática da importância do lúdico na Educação Infantil. 

Como afirma Ribeiro (2006, p. 40):  

Pesquisar qualitativamente é, antes de qualquer outra definição, 
respeitar o ser humano em sua diversidade. É entender que há 
singularidade em cada uma das pessoas envolvidas e que essa 
singularidade é construída na pluralidade; nas múltiplas etnias, nas 
pluri-manifestações culturais, corporais, linguísticas. É gostar de ser 
gente. 

 

Segundo Gil (2017, p. 17) “A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de 

várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos 

resultados”. Devido à grande importância da pesquisa bibliográfica, em todo o 

decorrer do trabalho, foi utilizado este tipo de pesquisa, com autores que falam sobre 

o tema apresentado acima. 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram os professores, funcionários e alunos da 

escola E.M.E.I.E.F “Padre José de Anchieta”. Os instrumentos para a coleta/produção 

de dados foi a entrevista semiestruturada com educadores e a observação 

participante no cotidiano das crianças no ambiente escolar, em suas brincadeiras, e a 

relação delas com o seu mediador, entre outros aspectos.  

Para melhor observação das brincadeiras das crianças e sua interação com o meio, 

foi proposto para a escola a realização de uma semana de brincadeiras educativas, 

para conhecer a criança, compreender e respeitar as suas limitações, através do 

brincar, percebendo como acontece o processo de ensino/aprendizagem dela através 

do lúdico, e seu desenvolvimento através do mesmo. 

O instrumento utilizado para coletar esses dados, foi a filmagem das brincadeiras e os 

diferentes momentos de interação da criança. Nesse momento utilizamos também o 



26 
 

 
 

diário de campo como forma de registro da observação por intermédio das anotações 

que posteriormente foram analisadas em diálogo com o referencial teórico utilizado 

nessa pesquisa.  

Uma vez que a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa devido ter um grande 

interesse de analisar e entender a percepção que os professores da escola “Padre 

José de Anchieta” de Pinheiros, tem em relação a criança aprender brincando, tendo 

a percepção de que a brincadeira é algo que contribui na formação social da criança.   

O lócus da pesquisa foi a escola E.M.E.I.E.F “Padre José de Anchieta”, que trabalha 

somente com a educação infantil atualmente, mas já atendeu na modalidade de 

Ensino Fundamental, mas a escola foi ficando pequena para trabalhar com as duas 

modalidades. A instituição está localizada na Zona Urbana, em Pinheiros. Possui 

cinco salas de aula, uma sala da diretoria, uma secretaria, uma biblioteca que funciona 

também como sala de vídeo, uma cozinha, um refeitório com cinco mesas e bancos 

grandes, dois banheiros femininos, dois banheiros masculinos, e um banheiro para 

funcionários que fica localizado dentro da secretaria, possui um pátio coberto por duas 

arvores, e parquinho de areia com balanço e escorregador, coberto por uma árvore 

de Ninho. 

O espaço em que são desenvolvidos os momentos de recreação é um espaço 

pequeno, para a quantidade de alunos que a escola atende, mas todos os espaços 

como sala de aula, biblioteca que funciona também como sala de vídeo, o pátio, e 

parquinho de areia, são utilizados pelos professores e alunos, para o momento das 

brincadeiras e diversão.  

A escolha da instituição se deu devido ao Estágio Supervisionado do Curso de 

Pedagogia no qual conclui em dezembro de dois mil e dezoito, e foi realizado nesta 

instituição, e a facilidade de acesso, por ser na mesma rua em que resido, e quase 

toda semana trabalho como professora substituta. 

Para dar início à pesquisa, organizei uma conversa com o diretor da creche, para pedir 

a permissão para que pudesse ser feito o trabalho de investigação. O mesmo 

autorizou, e a partir daí pude dar início ao trabalho na escola. 

Logo após a autorização do diretor, era necessária também a autorização dos cinco 

professores regentes selecionados para responder ao questionário e à entrevista, o 
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que também foi bem aceito por eles de imediato, sem restrições, permitindo inclusive 

a minha participação para realizar a observação também nas aulas, e registrar os 

elementos relacionados à temática da pesquisa.  

Realizando essas combinações, elaborei um questionário com perguntas abertas 

relacionadas ao conhecimento deles sobre as brincadeiras lúdicas desenvolvidas na 

prática deles na escola, e foi entregue aos professores. A entrevista foi marcada para 

os momentos de planejamento que haviam na semana, e as perguntas foram feitas 

em continuidade ao questionário, com foco em questões que complementassem as 

perguntas do questionário e quase que uma conversa informal. O questionário e a 

entrevista foram realizadas com cinco professores da escola, de forma espontânea 

sem muita formalidade, o que os deixou mais à vontade em responder as perguntas. 

Desde o mês de fevereiro de dois mil e dezenove, no início do ano letivo, foram 

realizadas as visitas na escola a fim de observar o cotidiano das crianças, e dos 

professores, nos momentos de recreação nas brincadeiras, e nas aulas dos 

professores, sendo anotadas no diário de campo. Os momentos de observação 

proporcionaram melhor conhecimento da prática dos professores em todo o espaço 

escolar, dando ênfase nas metodologias adotadas pelos professores para o ensino-

aprendizagem das crianças, e a importância que eles dão nos momentos de 

planejamento para inserir brincadeiras lúdicas e/ou jogos.  

Nas observações focou-se na análise na interação dos professores com as crianças 

dentro e fora da sala de aula, nos momentos de brincadeiras com as crianças, e nas 

atividades solicitadas pelos professores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Escola Padre José de Anchieta. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, junho de 2019. 
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CAPITULO III: A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL E OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Sabemos que o ato de brincar é algo inerente à criança e que nem sempre a infância 

existiu.  Para que o brincar sege um momento divertido e de aprendizagem, deve 

haver um ambiente com um espaço adequado que garanta a sua efetiva 

aprendizagem nesse espaço, com a mediação do professor. Até mesmo através das 

brincadeiras rotineiras mais simples das crianças nos diferentes espaços, elas estão 

em constante aprendizado, o que pode ser constatado nas observações da rotina das 

crianças.  

 

A seguir serão relatadas as brincadeiras realizadas na escola, as brincadeiras 

espontâneas das crianças, e a aprendizagem delas através da mesma, e juntamente 

com as respostas do questionário e entrevista, entre outros aspectos relevantes. 

 

3.1 Relato geral de observação do brincar como proposta 

pedagógica 

 

Nas aulas observadas em sala de aula, pode-se perceber que a maioria dos 

professores seguem uma rotina. Nas atividades xerocopiadas entregues às crianças, 

pude perceber um pouco de desinteresse da turma, por essas atividades solicitadas.  

A professora para iniciar o dia começa sua rotina cantando uma música de bom dia, 

fazendo as crianças se alegrarem e cantarem juntamente com ela. Logo em seguida 

faz-se a oração com as crianças para repetirem, após a oração inicia a chamada. E 

após esse momento, começa as atividades do dia, que geralmente são duas quando 

não há aula de outro professor no dia, e quando há alguma outra aula, de inglês, artes 

ou educação física, é dada somente uma atividade xerocopiada, o que atrai as 

crianças somente quando tem um desenho para pintar, fora isso não demonstram na 

maioria das vezes, muito interesse e motivação em realizar a atividade solicitada.  

Essa rotina não é seguida apenas por um professor, a maioria dos professores 

seguem a mesma, o que ainda muda quando há alguma data comemorativa, que 
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planejam juntos unir as turmas para fazer algo diferente, como dar um filme, convidar 

um palestrante, ou levarem para fazer uma visita em algum lugar na cidade.  

Nos momentos de recreação das crianças, elas têm a opção de brincar com 

brinquedos industrializados, dentro da sala de aula, ou vão para o pátio brincarem 

com os brinquedos, ou vão para o parquinho de areia brincar no balanço e 

escorregador, podendo levar o baldinho de areia que cada criança possui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O parquinho de areia é o espaço que as crianças mais gostam na escola, quando 

estão dentro da sala de aula, já perguntam se não podem ir para o parquinho. As 

brincadeiras realizadas no parquinho de areia são a maioria a reprodução da vida real, 

tudo o que as crianças vivem e ouvem elas demonstram em suas brincadeiras, mas é 

claro que não é bem da mesma forma, pois elas adaptam de acordo com o momento 

da brincadeira, e com o seu olhar de criança, ela reelabora criativamente suas 

brincadeiras, em diversas situações, mas partindo do real.  

Portanto, pensando assim Brougére (2010, p. 82), contribui dizendo:  

A brincadeira é, antes de tudo, uma confrontação com a cultura. Na 
brincadeira, a criança se relaciona com conteúdos culturais que ela 
reproduz e transforma, dos quais ela se apropria e lhes dá significação. 
A brincadeira é a entrada na cultura, numa cultura particular, tal como 
ela existe num dado momento, mas com todo o seu peso histórico.  

 

Figura 02: Momento de recreação no parquinho de 
areia 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio de 2019. 
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Brougére concebe a brincadeira para a criança como um elemento de cultura que a 

todo o momento, a criança cria e recria formando a sua cultura, partindo de um 

momento histórico na vida dela. 

Nas brincadeiras das crianças da escola Padre José de Anchieta, elas brincam de 

fazer bolo com terra, e enfeitam com as sementes e folhas do pé de Ninho, que 

brincam em baixo da arvore. Em um momento de gravação, duas crianças brincando 

de fazer bolo, conversam:  

Criança 1: tia você quer um pedaço do meu bolo, é de morango? 

Criança 2: não tia, não come o dela, come o meu que é de limão, mas qual que você 

gosta mais? 

Criança 1: então come os dois bolos tia, é tudo gostoso mesmo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas brincadeiras as crianças brincam com o que lhe é oferecido, e com os que o 

cerca, no parquinho brincavam de fazer bolo, e enfeitavam com as folhas e sementes 

do pé de Ninho, é muito interessante perceber a imaginação, e a inteligência das 

crianças em suas brincadeiras, e o conhecimento que elas têm sobre determinado 

assunto. Nas brincadeiras as crianças têm a chance de ser seres ativos, coisa que 

talvez na vida real talvez elas não fossem, mas na brincadeira elas se sentem 

encorajadas a criar e recriar, brincar livremente sem restrições.  

Figura 03: Momento de recreação, brincando de 
fazer bolo. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio 2019. 
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Em outra cena três meninas brincam de mãe e filha, porém discutem de modo que as 

três querem ser mãe e ninguém quer ser a filha, ao perguntar por que ninguém quer 

ser a filha, as crianças respondem, dizendo: 

Criança 3:  porque ser mãe é melhor né, a gente manda os filhos arrumar a casa, e 

se não arrumarem fica de castigo, mas é de mentirinha tia. 

Criança 4: é mesmo tia, e os filhos tem que fazer o que os pais mandam, mas só a 

mãe que manda, o filho só pode ouvir né tia? 

Criança 5: tá bom! tá bom! Já que ninguém quer ser a filha eu vou ser a filha, mas 

alguém de vocês duas também tem que ser a filha, não vai ter duas mães. 

Observando as crianças brincando, vemos o quanto elas demonstram a realidade em 

suas brincadeiras, e tiram como conclusão da mesma, argumentando-as, pois todas 

queriam ser mãe, porque a mãe poderia mandar, já possuem a noção de poder, e de 

que alguém manda e o outro tem que obedecer.  Expressam os valores que possuem 

na realidade, levando para a brincadeira de um modo divertido, trocando saberes e 

experiências, interagindo entre si e ao mundo externo. 

Um grupo de meninos corre em volta do escorregador, com uma pazinha de pegar 

terra, simbolizando uma arma, começam a atirar demonstrando ser uma guerra entre 

bandidos, uma das crianças cai no chão, fingindo ter morrido. Chega outra criança, 

perto e pergunta para a criança caída: 

Criança 6: quem te matou, fala! Fala! (Mas a criança continua de olho fechado) 

A criança que perguntou ao amigo quem havia matado ele, saiu correndo atrás das 

outras crianças fazendo barulho com a boca, de tiro. 

Criança 6: pow! pow! pow! 

Foi bastante impressionante essa brincadeira das crianças, pois desde pequenas elas 

já demonstram também nas brincadeiras, a violência do mundo que os cerca, e 

mostram o sentimento de vingança, ao perguntar o amigo quem o matou. Nas 

observações pode-se perceber que essa era uma brincadeira frequente entre os 

meninos. 

São nas brincadeiras que as crianças demonstram a sua capacidade de imaginação, 

e revelam como percebem o mundo ao redor, e são em suas brincadeiras que 



32 
 

 
 

desenvolvem diferentes papeis da sociedade. As crianças que usam bastante a 

imaginação elas possuem mais criatividade. Sobre esse ponto de vista Vygotsky 

(2014, p. 13) conclui que:  

A necessidade de ampliar a experiência da criança se quisermos 
proporcionar-lhe base sólidas para a sua atividade criativa. Quanto 
mais a criança, vir, ouvir e experimentar, quanto mais aprender e 
assimilar, quanto mais elementos da realidade a criança tiver a sua 
disposição na sua experiência, mais importante e produtiva, em 
circunstâncias semelhantes, será sua atividade imaginativa. 

 

Para Vygotsky (2014), a interação que as brincadeiras proporcionam para as crianças, 

as fazem desenvolver, e aprender uns com os outros, passando pelo processo de 

interação, e integração a um grupo. 

Nas brincadeiras espontâneas das crianças nos diferentes espaços da escola, elas 

refletem, em suas brincadeiras, o que elas observam ao seu redor, as profissões, a 

ação dos adultos, seja boa ou ruim, quando brincam se passando por algum 

profissional, as vezes pode não ser o que a criança quer ser quando crescer, mas é a 

emoção da brincadeira que os fazem interagirem uns com os outros, socializam o que 

sabem e aprendem o que ainda não sabem, e juntos produzem um conhecimento que 

é seu.  

Com relação a interação das crianças nas brincadeiras, Vygotsky (1987), nos diz que 

o desenvolvimento da criança não se dá somente pelo biológico, ocorre também a 

partir da interação com outras pessoas, que torna um papel fundamental na formação 

social do indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Momento de recreação, brincando de 
morto vivo. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio de 

2019. 
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Por isso essas brincadeiras devem ter sempre um mediador que interaja com elas, e 

não faça somente passar o olho para não machucarem, o mediador deve ter um papel 

ativo no momento das brincadeiras, interagindo com elas. Pois nenhuma brincadeira 

é boba, através das observações pode-se perceber, que por mais simples que seja a 

brincadeira, a criança sempre aprende algo, e o que é aprendido entre eles, sempre 

querem socializar com os adultos, e é algo que deve ser dado bastante atenção, a 

esses saberes dos pequenos, e através da interação dos adultos com os pequenos 

nas brincadeiras, há a troca dos saberes, como nos diz Paulo Freire. 

 

3.2 Resultados e discussões: brincadeiras, questionário e entrevista  

Na semana das brincadeiras proposta para a escola, a primeira brincadeira realizada 

com as crianças, foi coelhinho sai da toca. Nessa brincadeira participou poucas 

crianças, por terem faltado algumas, mas com quanto mais crianças realizar, mais a 

brincadeira fica divertida. 

A toca foi organizada por duas crianças que davam as mãos protegendo o coelho que 

ficava no centro da toca, do lado de fora das tocas, ficou dois coelhos sem toca, a 

brincadeira começava com os coelhos todos fora da “toca”, e quanto falava coelhinho 

entra na “toca”, as crianças que eram os coelhos tinham que entrar dentro da toca, 

dando início a brincadeira, sobravam sempre dois coelhos fora da toca, quando falava 

coelhinho sai da “toca” rapidamente iam  procurar outra toca, assim os dois coelhos 

que estavam sem toca tinham a oportunidade de entrar em alguma.  

Depois quem era “toca” virava coelho, e quem era coelho virava “toca”, todos 

experimentavam as duas sensações, de ser coelho e de ser toca, os coelhos ficavam 

atentos para arranjar uma toca, e os que eram toca aguardavam ansiosos em receber 

o próximo coelho. Quando todos os coelhos mudavam de toca e sobravam outros dois 

coelhos a brincadeira começava novamente.  

A partir dessa brincadeira as crianças foram capazes de trabalhar o corpo, a noção 

espacial de dentro e fora, permitiu a integração entre as crianças, melhorou a 

capacidade de atenção e possibilitou a aquisição de agilidade.  

Foi um momento muito divertido entre elas, pode-se perceber a grande expectativa 

deles com a brincadeira, foi perguntado se elas conheciam essa brincadeira antes, e 
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todos responderam que não. Vemos que atualmente as crianças estão mais 

envolvidas com as tecnologias, que a cada dia se renova, lança jogos online novos, 

lança celular e tabletes de última geração, ficam horas nos computadores, e perdem 

o tempo que lhe é destinado a brincar, por isso essas brincadeiras populares tem que 

fazer parte cada vez mais do dia-a-dia das crianças, tanto na escola quanto em casa 

também, para que, o que pertence a nossa cultura não seja perdido, ou seja, 

substituído pelas novas tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houve uma grande euforia na hora da brincadeira, pois como tinha que correr e ser 

esperto, os coelhos fora da toca observava atentamente para não ficarem sem toca, 

mesmo algum coelhinho ficando sem toca, não houve sentimento de tristeza, a alegria 

continuava a mesma, queriam mesmo, era se divertir, e estimular a habilidade em 

correr.  

A segunda brincadeira feita com as crianças foi chicotinho-queimado, que é uma 

brincadeira que eles já conhecem, pois brincam na hora da recreação. As crianças se 

sentavam em uma roda e tiravam uma criança para começar sendo o chicotinho-

queimado, na qual segura um chinelo na mão, simbolizando o chicote, a criança que 

estava com o chicote rodava a roda do lado de fora cantando, “chicotinho-queimado 

vale dois cruzados, quem olhar para trás leva chicotada”, e assim repetia por duas 

vezes rodando a roda do lado de fora com o chicote na mão (chinelo), e as crianças 

com os olhos fechado.  

Figura 05: Brincando de coelhinho sai da toca. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio de 

2019. 
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Depois de cantar duas vezes a música, assim a criança deixa o chicote atrás de 

alguém sem que as outras vejam. E quando a criança que é o chicotinho queimado 

fala, chicotinho está queimando, todas abrem os olhos e olha para trás, A pessoa que 

estava com o chicote atrás, corre atrás da criança que era o chicotinho-queimado, e o 

chicotinho-queimado tinha que correr e se sentar no lugar da criança que foi deixado 

o chicote atrás sem que fosse pego. Se conseguisse, a outra tinha que ficar em seu 

lugar sendo o chicotinho-queimado, e assim a brincadeira começava novamente, mas 

com outra criança sendo o chicotinho-queimado.  

 

 

 

 

 

 

Através desta brincadeira as crianças foram capazes de estimular a sua imaginação, 

a sociabilidade, a agilidade, a oralidade, e o trabalho com o corpo. Nessa brincadeira, 

pode-se perceber as limitações de cada criança, umas corriam mais rápido, outras 

menos, ao correr parra se sentar, algumas não queriam mais brincar, pois já havia se 

cansado, e outras queriam cantar a música por três vezes, em antes de colocar o 

chicote atrás do colega. Com isso podemos perceber que cada criança possui uma 

resistência diferente da outra quanto a brincadeira, e deve ser respeitado a limitação 

de cada criança, não deve insistir se a criança não quer mais, pois a criança perde o 

interesse na brincadeira, fica traumatizada e não quer brincar mais.  

As brincadeiras têm que ter um tempo estipulado para acabar, para não tornar 

cansativo para a criança, o que deve ser um momento de alegria e prazer para ela, 

sem contar em um momento de interação com as outras. Sempre que as crianças 

Figura 06: Brincando de chicotinho queimado. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio de 

2019. 
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começarem a cansar deve-se parar a brincadeira, para iniciar em outro momento, o 

que estimula na criança o gosto em querer sempre mais, e sempre brincar, e usar a 

imaginação para pensar em como serão as próximas aulas, torna-se assim um 

momento motivador para as outras aulas lúdicas. 

Essa brincadeira foi realizada dentro da sala de aula, devido ao pátio e o parquinho 

estarem ocupado por outras turmas, mas não foi o espaço, que não deixou a 

brincadeira ser divertida, o espaço contribui para pensarmos, que a sala de aula 

também pode ser um espaço para brincadeiras lúdicas, que mesmo que os outros 

espaços da escola estejam ocupados dá para brincar também dentro da sala de aula, 

assim desconstruímos aquele pensamento de que a sala de aula só é para fazer 

atividades xerocopiadas, e somente o parquinho e o pátio é lugar para brincar. 

Dessa forma, os professores não precisam ficar limitados quanto ao espaço, pois até 

mesmo dentro da sala de aula dá para aprender brincando, basta dobrar a atenção 

para as crianças não se machucarem, por ser um espaço menor.  

A terceira brincadeira realizada com as crianças foi o gato e o rato, essa brincadeira 

se iniciou com as crianças formando uma roda, e foi escolhida uma criança para ser 

o gato que ficou do lado de fora da roda, e a outra criança foi o rato, que ficou dentro 

da roda. 

Tanto o gato quanto o rato podiam andar à vontade em seu espaço, o rato dentro da 

roda e o gato do lado de fora, esperando o momento exato. Para começar o gato 

perguntou: Seu ratinho está? E as crianças respondiam: Não ele foi passear! O gato 

perguntava novamente:  o seu ratinho está? E as crianças respondiam: não, foi 

escovar os dentes. E o gato volta novamente e pergunta: o seu ratinho está? E as 

crianças respondiam: não está tomando banho. E a que horas ele está pronto? E as 

crianças respondem: as 11 horas. As crianças começaram a rodar e o gato vai 

perguntando: Que horas são? As crianças respondiam: 8 horas. E assim seguiu até 

chegar o horário determinado, 11 horas quando o gato estava arrumado e em casa, e 

o gato perguntou: Seu ratinho está? As crianças respondiam: sim! As crianças da roda 

erguem os braços e o gato passa por baixo dos braços das crianças e o rato sai 
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correndo tentando fugir do gato. A brincadeira recomeçava quando o gato conseguia 

pegar o rato. 

No final da brincadeira foi perguntado se elas já havias brincado antes de o gato e o 

rato, e elas responderam que não, e uma criança respondeu que não tinha brincado 

mas que gostava do desenho, Tom e Jerry, e foi muito bem lembrado pela criança, 

ela usou da sua imaginação e conseguiu assimilar a brincadeira ao desenho assistido, 

mas porem no desenho há, perseguição disputa, rivalidade e competição, mas bem 

diferente do desenho, a brincadeira foi realizada para a aprendizagem e interação, e 

não como rivalidade ou por competição. Através dessa brincadeira as crianças 

puderam se expressar, trabalhou os gestos, a socialização, números a integração, a 

linguagem e a cooperação.  

 

 

 

 

 

 

Segundo Winnicott (1975), a brincadeira é uma ação que proporciona a criança a 

comunicar-se com as outras, se apropriando da linguagem, para relacionarem entre 

si nas brincadeiras que participam, e é uma forma de se integrar ao mundo que as 

rodeia, apropriando-se dele. Portanto o brincar, na educação infantil, não é algo sem 

importância, é uma forma essencial de a criança construir a sua personalidade, 

ampliar a sua criatividade, e a sua criticidade. 

Os autores Kishimoto, Brougére, e Vigoststy, relacionam seus pensamentos quando 

dizem que tanto o jogo quanto a brincadeira proporcionam o desenvolvimento da 

aprendizagem de uma forma diferente e lúdica, fazendo com que as crianças 

Figura 07: Brincando de o gato e o rato. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio de 

2019. 
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aprendem satisfatoriamente, contando com uma ferramenta essencial quando se fala 

em ensino-aprendizagem. 

A quarta brincadeira realizada foi a carta sem selo, as crianças ficavam sentadas em 

roda, e uma criança segurava a carta, que era uma folha A4 branca, dobrada em 

formato de carta. A criança que segurava a carta chegava e dizia: eu trouxe uma carta! 

E as crianças perguntavam: E para quem é essa carta? A criança que segurava a 

carta, não podia falar o nome, somente falava uma descrição das crianças, ou como 

estavam vestidas. Nessa brincadeira as crianças puderam exercitar a capacidade de 

observação, olhando os colegas, e também a atenção quanto aos mínimos detalhes, 

e desenvolveu a fala. Algumas crianças demorou um pouco para descrever alguns 

colegas, mas outras já tiveram uma maior facilidade, devido a maior interação com a 

criança que descreveu. Essa brincadeira pode mostrar para as crianças o quanto 

somos diferentes uns dos outros, e nos vestimos diferente, cada um tem um gosto 

particular que é seu que pode o caracterizar. 

 

 

 

 

 

 

 

As próximas brincadeiras foram realizadas em cooperação com o professor de 

educação física. Em antes de começar as brincadeiras, o professor fez alguns 

alongamentos com as crianças, para preparar o corpo delas para a brincadeira, os 

alongamentos para não se tornarem chatos, foram feitos de uma forma bem dinâmica 

e lúdica, trabalhando o diminutivo e aumentativo. Por exemplo, faziam exercícios 

Figura 08: Brincando de carta sem selo. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio de 

2019. 
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como seu Madruga tomando choque, balançava os braços e pernas mexendo todo o 

corpo, o exercício de ficar de coque, era chamado de poltrona do rei, ele pedia para 

colocar a mão no cabeção, mão no pezinho, mão na cinturinha, era tudo no 

aumentativo ou diminutivo, isso trouxe muito riso as crianças, fazendo com que as 

sentissem motivadas em fazer os alongamentos. Foi necessário antes de iniciar as 

brincadeiras explicar para as crianças, que nem sempre é possível ganhar, e que tem 

momentos na vida que não só ganhamos, mas que perdemos também, e quando se 

perde tem que respeitar o que ganhou. 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre antes de começar alguma brincadeira eram explicadas as regras, pois como 

sabemos as crianças já nascem com um mundo formado por regras, assim os jogos 

e brincadeiras também tem regras, que devem ser seguidas para realizar as 

brincadeiras de maneira correta. Com relação as regras nos jogos e brincadeiras 

Brougére (2010, p. 107-108) afirma que:  

Não existe jogo sem regra. Contudo, é preciso ver que a regra não é 
a lei, nem mesmo a regra social que é imposta de fora. Uma regra da 
brincadeira só tem valor se for aceita por aqueles que brincam e só 
vale durante a brincadeira. Ela pode ser transformada por um acordo 
entre os que brincam. Isto mostra bem a especificidade de uma 
situação que se constrói por decisão de brincar, e que é, de fato, 
desfeita quando essa decisão é questionada. A regra permite, assim, 
criar uma outra situação que libera os limites do real. 

Figura 09: Crianças alongando para iniciar as 
brincadeiras. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio de 

2019. 
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Assim como as regras da sociedade, as regras nas brincadeiras nem sempre são 

respeitadas, e quando isso não acontece sabemos que sempre têm uma 

consequência, como nas regras dos jogos e brincadeiras, algumas crianças aceitam 

de maneira simples, outras choram, e não cumprem com o combinado, mas nem por 

isso são penalizadas. A palavra regra pode ser forte, e trazer espanto, mas pode ser 

trocada por acordos. 

A primeira brincadeira a ser realizada juntamente com o professor foi a corrida de 

saco, que é uma brincadeira popular, que a maioria das crianças já conhecem, e já 

brincaram. Nessa brincadeira as crianças tinham que sair da linha marcada e ir até a 

linha aonde estava o professor, e voltar, vencia quem chegava primeiro até o ponto 

de partida.  

Mesmo apesar das crianças já terem brincado de corrida do saco, houve da mesma 

forma interesse e participação das crianças na atividade. Essa atividade é simples, 

mas ao realizar requer muita habilidade, equilíbrio e agilidade, e trabalha a 

coordenação motora, a força, e também o cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

Outra brincadeira realizada com a turminha foi, a corrida da aranha, duas crianças, 

com as mãos e pés na areia, tinham que chegar até o local marcado, quando o 

professor falasse já. As crianças fizeram uma grande agitação, com torcida, gritando 

o nome dos colegas. 

Figura 10: Brincando de corrida de saco. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio de 2019. 
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Dando continuidade a corrida da aranha, houve a corrida da motinha, que esticavam 

os braços com a mão fechada simbolizando segurar na moto, a corrida do avião, que 

consistia em correr com os braços abertos, e a corrida do sapo, que pulavam 

agachados. Todas essas corridas um participante corria com outro, de um lado a 

outro, tendo que retornar ao lado de início. Nenhuma criança levou como competição, 

viram mais como uma diversão, e um momento de interação entre os colegas. Essas 

corridas trabalharam os membros superiores e inferiores das crianças, e a força. 

A última brincadeira realizada pelo professor foi a do túnel de bambolê. Foi amarrada 

uma corda de uma arvore a outra com bambolês coloridos, e foi feito uma fila, que 

seguia uma ordem, a primeira criança tinha que passar por dentro do bambolê, sem 

mexer o bambolê ou colocar a mão no chão, se encostasse no bambolê tinha que 

voltar ao início, e assim seguia a fila sucessivamente com as crianças para passarem 

pelo bambolê. 

Essa brincadeira proporcionou equilíbrio, coordenação motora, e força. As crianças 

passavam por dentro dos bambolês com muita atenção, para não os mexer, para não 

ter que voltar ao início. Pode-se perceber que as crianças pequenas tiveram uma 

maior facilidade em passar dentro dos bambolês sem mexê-lo, devido à altura. As 

outras crianças observavam atentamente, para não desconcentrar os colegas, pois 

essa atividade requeria muita concentração também. 

Figura 11: Brincando de corrida da aranha. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio de 

2019. 
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Em todas essas brincadeiras pode se perceber, um desenvolvimento que se deu de 

forma integral, e houve a construção da autonomia, através das tomadas de decisões 

nas brincadeiras, devido a oportunidade que lhe é dada em se expressar. Nessas 

brincadeiras houve atitudes que mesmo sendo simples, exercem um grande impacto 

durante a vida.  

As crianças por serem ativas de mais não conseguem ficar por muito tempo sentadas 

em uma cadeira, só ouvindo ou realizando atividades impressas. Através dessas 

brincadeiras que foram realizadas no pátio, pode-se perceber melhor envolvimento e 

interação das crianças com os colegas, pois podiam andar, correr, e brincarem sem 

se limitar a apenas um quadrado, não desenvolvendo assim atitudes sedentárias, pois 

através das brincadeiras pode-se trabalhar o corpo, e sair do lugar, sem ter que ficar 

parado em um mesmo local por muito tempo, contribuindo para sua saúde mental e 

física também.  

Essas atividades foram capazes estimular a sociabilidade, intelectualidade e 

psicomotricidade, criando em si um senso de disciplina e coletividade vivenciada nas 

brincadeiras lúdicas. 

Quanto mais se trabalha com brincadeiras lúdicas nessa fase, melhor é o seu 

aprendizado, pois através destas brincadeiras trabalhadas elas foram capazes de 

aperfeiçoar a coordenação motora, o equilíbrio, organização temporal, organização 

Figura 12: Brincando de túnel de bambolê. 

Fonte: Aline de Souza Viana Santana, maio de 2019. 



43 
 

 
 

espacial e também desenvolver a linguagem como forma de comunicação, que está 

presente em todas as brincadeiras.  

A criança deve se sentir motivada em realizar as atividades lúdicas, pois se ela não 

consegue realizar a atividade proposta, e não participa; a mesma se sente 

desmotivada, e fica com uma autoestima baixa, o que não deve acontecer, deve 

motivar a criança participar sempre das brincadeiras fazendo com que sinta acolhido 

por todos. 

 A motivação é fundamental para que as atividades sejam desenvolvidas para 

beneficamente ajudar a criança a desenvolver de uma forma diferente, e não ser um 

empecilho, ou bloqueio em sua aprendizagem. As brincadeiras devem ser 

desafiadoras, respeitando a faixa etária de cada criança, não sendo fácil demais, mas 

também nem tão difícil para que possa participar em conjunto das brincadeiras 

solicitadas e não excluir ninguém. 

Através das brincadeiras selecionadas e propostas para as crianças, pode-se 

perceber que ao selecionar uma atividade lúdica ela não deve ser punitiva, e nem 

competitiva, para não desenvolverem um sentimento de perdedor no aluno, mas sim 

de participante ativo da brincadeira, para que essa ação seja prazerosa e não 

competitiva. Com a realização de brincadeiras lúdicas, as crianças são inseridas 

desde cedo a fazerem atividades físicas, despertando o gosto em praticar exercícios 

físicos com uma forma dinâmica e divertida.  
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3.3 Análises da teoria e pratica dos professores 

O questionário foi realizado com um grupo de cinco professores sendo que quatro dos 

cinco docentes que participaram da pesquisa tem mais de vinte anos que trabalham 

na área da educação, possuem uma grande experiência como educadores. 

As observações feitas nas aulas contribuíram muito para discussão dos dados 

coletados, e para analisar a pratica dos professores em sala de aula, e nos diferentes 

espaços da escola, e perceber como está articulado o processo de ensino das 

crianças.   

A seguir está descrito uma sequência com dez perguntas contidas no questionário, 

com as respostas dadas pelos educadores, seguidas de uma análise baseada na 

observação e comparada com as respostas dos participantes da pesquisa. 

A primeira pergunta do questionário foi, “Você costuma utilizar atividades lúdicas em 

sala de aula? Se sim quais atividades lúdicas são mais utilizadas”? 

Dos cinco professores que responderam o questionário, todos responderam que sim, 

utilizam atividades lúdicas em sala de aula, e as atividades que descreveram que mais 

são utilizadas são, bingo do alfabeto, quebra-cabeça, jogar bola, cantigas de roda, 

contar histórias, morto vivo, pique-pega, brincar com brinquedos na sala de aula, e 

massinha de modelar. 

Analisando o exposto, pode-se perceber que a maioria dos docentes não descreveram 

muitas atividades, mas citaram pelo menos uma brincadeira. Ao observar as aulas foi 

percebido, que brincar com brinquedos na sala de aula é a brincadeira que mais 

direcionam as crianças a fazerem, porém não há uma interação da criança com o 

professor nesse momento, mas sim as crianças entre si mesma. 

A massinha de modelar também foi uma atividade muito citada, é algo que foi 

percebido que as crianças gostam muito, principalmente as crianças do primeiro 

período, porém é uma atividade direcionada somente para elas, enquanto brincam, a 

maioria dos professores planejam alguma outra atividade, ou estão colando atividade 

nos cadernos. 
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Mesmo que algumas vezes nessas atividades as crianças brincam entre si, elas não 

deixam de aprender algo, estão em constante desenvolvimento nas suas atividades, 

e partindo desse ponto de vista Moyles (2001, p. 181) pontua que:  

Na escola, o brincar pode ser dirigido, livre ou exploratório: o essencial 
é que ele faça a criança avançar do ponto em que está no momento 
em sua aprendizagem, criando condições para a ampliação e revisão 
de seus conhecimentos. Na escola, o brincar pode ser dirigido, livre ou 
exploratório: o essencial é que ele faça a criança avançar do ponto em 
que está no momento em sua aprendizagem, criando condições para 
a ampliação e revisão de seus conhecimentos. 
 
 

Dessa forma, o brincar torna-se fundamental na vida da criança, desde as atividades 

mais simples, até as mais mirabolantes, para a criança o importante é brincar.  

 

A segunda pergunta foi “Para você quais os benefícios da utilização de atividades 

lúdicas na educação infantil”? 

 

As respostas dadas foram que existem muitos benefícios, alguns deles são que as 

crianças aprendem muito mais brincando, principalmente nessa fase de Educação 

Infantil. As brincadeiras lúdicas dão autonomia para elas criarem e recriarem suas 

brincadeiras, usando da criatividade, e transformam as suas ideias. Proporciona 

coragem, autoconfiança e aumenta a autoestima. Promove o desenvolvimento na 

parte física, emocional, social e cognitivo. Através das brincadeiras ela tem a 

oportunidade de expressão que os encoraja a se expressar, pois na sala de aula, elas 

não costumam se expressar muito, já nas brincadeiras eles demonstram mais essa 

capacidade. 

 

Com relação ao exposto acima, pôde-se perceber, que os docentes têm consciência 

dos benefícios que as brincadeiras e jogos lúdicos desenvolvem na criança, mas 

quando parte para a prática, a realidade é outra, direcionam as crianças para 

atividades que não vão lhe dar trabalho, ou que seja mais simples para olha-los, vendo 

que no momento do brincar os educadores não dispõem de um tempo para intervir 

nas brincadeiras das crianças. Dessa forma seria de grande importância os docentes 

participarem mais dos momentos lúdicos das crianças, pois as brincadeiras atuam 

como um complemento ao processo de ensino-aprendizagem das mesmas, mas 

partindo do ponto de vista, que ao mesmo tempo em que se ensina aprende, e ao 
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mesmo tempo em que quem aprende também ensina, como nos diz Paulo Freire, 

sobre o ato de educar. 

 

A terceira pergunta do questionário foi “Quantas vezes por semana você trabalha 

atividades com jogos, brinquedos ou brincadeiras na sua sala de aula durante a 

semana, e quanto tempo de sua aula é disponibiliza para essas atividades”?  

A resposta de duas professoras foi que trabalham todos os dias com atividades 

lúdicas, seja com jogos, com brinquedos ou com alguma brincadeira, algo de lúdico 

no dia sempre tem. Os outros três professores responderam que trabalham pelo 

menos três vezes por semana, que depende muito do planejamento do dia, se tiver 

alguma aula de algum outro professor, como artes, inglês ou educação física, o tempo 

fica curto, e só dão atividades impressas. E todos responderam que gastam uma aula 

de cinquenta minutos com essas atividades lúdicas, pois as crianças cansam rápido 

demais, então sempre é preciso direcionar outra atividade, para não perderem o 

interesse pela mesma.  

Na observação feita nas turmas, percebi, que a atividade que as crianças mais 

brincam, são com os brinquedos, e ao interrogá-los, disseram que é por ser na sala 

mesmo, conseguem ter o domínio de todos em um mesmo espaço. Mas sabe-se que 

o parquinho de areia é o espaço que as crianças mais gostam, mas os professores as 

vezes se recusam em leva-los, pois dizem que eles se sujam muito, e vão para a sala 

cheios de terra, e na sala eles continuam limpos, e o risco de acidentes no parquinho 

são maiores. 

Os professores não relataram, mas foi visto nas observações que na maioria das 

vezes todo dia pela manhã ou pela tarde tem um momento de música, que é algo que 

as crianças também gostam, e que estimula a oralidade deles, e que é algo lúdico 

também, não é uma atividade simples, pois desde que a criança aprende e desenvolve 

sua linguagem, está proporcionando a criança um conhecimento e desenvolvimento 

também.  

E como dito por três professores antes, quando o tempo é curto para desenvolver 

alguma atividade lúdica, dão atividades impressas, que possuem mais dificuldade em 

realizar, do que quando são brincadeiras, ou jogos lúdicos. Quando não falta nenhuma 
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criança na sala de aula, ou faltam poucas, é difícil fazer o acompanhamento com todas 

as crianças, assim são chamadas na mesa, para fazer o acompanhamento, enquanto 

as outras crianças se dispersam, e perdem o interesse na atividade.  

É preciso ter em mente que as crianças não podem ter limitação de onde brincar, 

devem explorar todos os espaços da escola que estiverem ao seu alcance, e sempre 

que possível devem ter pelo menos alguma atividade lúdica, para contribuir com sua 

aprendizagem. 

A quarta pergunta foi “Existe diferença no comportamento e na aprendizagem das 

crianças nos dias em que se trabalha com atividades lúdicas e nos dias que não se 

trabalha”? 

A resposta dos professores foi que sim, existe uma grande diferença no 

comportamento das crianças e na aprendizagem, elas se sentem mais motivadas, há 

mais interesse por parte delas, em participar e em aprender, com uma forma diferente, 

a comunicação entre brincadeira e aprendizagem flui melhor. As aulas passam a ser 

mais dinâmicas e o comportamento da criança dentro da sala de aula também muda. 

Nessa fase das crianças torna-se fundamental, a utilização de jogos e brincadeiras, 

pois elas dispersam muito rápido, se a atividade não for interativa que chame a 

atenção delas. 

Realmente nas observações feitas, pode-se comprovar que as crianças através da 

ludicidade, elas conseguem assimilar mais a teoria da sala de aula com a prática nas 

brincadeiras, elas conseguem captar de uma forma mais dinâmica e fácil, e o seu 

comportamento é bem diferente do que na sala de aula com atividades impressas.  

A aprendizagem se dá de uma forma melhor e mais divertida, o professor deve ser o 

seu mediador no momento de suas atividades, deve intervir em suas brincadeiras, ou 

na hora dos jogos, as atividades não podem estar soltas, devem ter algum intuito, e 

que seja é claro, o de aprender brincando. Nesses momentos de interação, o professor 

tem a oportunidade de avaliar a criança no seu desenvolvimento, sem ter que utilizar 

somente diagnósticos escritos. Avaliar na pratica, torna-se mais eficiente, sem deixar 

a criança constrangida. 

Contudo Silva (2014) relata justamente sobre isso, se os professores querem alcançar 

bons resultados, realizando seus objetivos, nos momentos lúdicos das crianças deve 
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haver um interventor, que será o seu mediador, que intervirá em sua brincadeira, e 

não somente orienta-lo, as crianças precisam bem mais de um mediador, do que 

simplesmente um orientador, que o oriente o que fazer, é necessária intervenção, 

troca de saberes, como nos diz Freire (2011). 

A quinta pergunta do questionário era “Nos momentos de ludicidade, as crianças 

brincam em um espaço especifico? Se sim, que espaço é esse”? 

Todos os cinco professores responderam que as crianças não brincam em um espaço 

especifico, sempre alternam, quando, não brincam na sala com brinquedos, brincam 

no pátio ou no parquinho de areia.  

Com as observações pude perceber que as crianças brincam nos três espaços ditos 

antes pelos professores: no parquinho de areia, no pátio da escola, e dentro da sala 

de aula. Porém o que foi percebido que o lugar que mais brincam é dentro da sala de 

aula, pois o espaço da escola é pequeno, para duas ou mais turmas frequentarem o 

mesmo lugar ao mesmo tempo, e o parquinho de areia duas vezes na semana de 

manhã e à tarde é mais utilizado pelo professor de educação física. Então sempre que 

alguns dos lugares como parquinho de areia e pátio estão ocupados os professores 

distribuem os brinquedos dentro da sala de aula mesmo e os colocam para brincarem 

nesse espaço. No entanto, as crianças gostam mais do parquinho de areia, por ter o 

balanço e o escorregador, e por poderem brincar de terra, mas o espaço é limitado, 

não dá para todas as turmas utilizarem ao mesmo tempo.  

A sexta pergunta é “O espaço que é proporcionado às crianças para brincarem e 

interagirem atende ao número de alunos da escola”? 

Todos os professores responderam que o espaço escolar não atende ao número de 

alunos, por isso muitas das vezes as crianças têm que brincar dentro da sala de aula 

quando os outros espaços estão ocupados. Se todas as turmas ocuparem o pátio, ou 

o parquinho de areia, esse espaço não cabe, as atividades ficam tumultuadas.  

Pôde-se perceber que o espaço pequeno da escola é um fator que influência nas 

aulas, com relação ao tamanho, pois a escola atende cerca de oitenta alunos, e ele 

encontra-se reduzido, o que faz com que os professores prefiram ficar dentro da sala 

de aula quando esses ambientes estão ocupados. Mas a escolha pela sala de aula 

não deve ser um motivo negativo, para não trabalhar a ludicidade dentro da sala de 
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aula, pois na semana das brincadeiras propostas, pode-se perceber que pôde-se 

trabalhar com atividades lúdicas dentro da sala de aula, só deve redobrar a atenção, 

devido ao espaço que também não ajuda muito.  

Para o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998), o 

espaço escolar dever ser um ambiente arejado, amplo, para que as crianças possam 

ficar bem acomodadas, e para que os docentes possam desenvolver suas atividades 

com os alunos de forma saudável e eficaz. Porém com relação ao espaço da escola 

Padre José de Anchieta, não está muito de acordo com esse documento quando se 

fala em amplitude, pois os espaços são considerados pequenos, pelos professores.  

A sétima pergunta: “Para a realização das atividades lúdicas, há materiais que sejam 

suficientes para a quantidade de alunos”? 

Com relação a essa pergunta, duas professoras responderam que os materiais são 

suficientes para os alunos. E os outros três professores responderam que não são 

suficientes, e que nas outras escolas que trabalham ou já trabalharam também tem 

esse problema, no caso é um problema do município. Mas possuem alguns jogos de 

alfabetização, jogo de memória, e blocos de montar, que as crianças brincam em 

grupo. Os materiais que a escola ganha não vem um para cada aluno, a quantidade 

é bem pouca. E tem também materiais confeccionados (reciclados), que são 

elaborados pelos professores. Os brinquedos confeccionados não dão para atender 

toda a turma, devido à pouca arrecadação de materiais reciclados por parte da família, 

pois nem todos levam para a escola quando pedem.  

Com relação a isso, foi observado, que na escola existem jogos para as crianças, 

bolas, bambolês, brinquedos, mas porem é pouco para trabalhar com as crianças, de 

uma forma efetiva, falta mais atenção dos órgãos públicos para esse fato. Pois isso 

dificulta o trabalho dos professores. Porem mesmo que esses jogos e materiais são 

poucos, nos dias de observação houve apenas um dia que o professor de educação 

física utilizou os bambolês, e as bolas no parquinho, o restante dos professores, só 

utilizaram os brinquedos industrializados que brincavam dentro da sala de aula, e as 

vezes no parquinho com balde e pazinhas de areia, os jogos, não foram utilizados em 

nenhum desses dias. Falta mais interesse por parte dos professores em explorar o 

material que a escola oferece. Sabe-se que as presenças de materiais pedagógicos 



50 
 

 
 

na escola que sejam de fato utilizados contribuem em um melhor rendimento no 

ensino-aprendizagem das crianças, isso torna bom para a criança e para o professor. 

A oitava pergunta: “Há interação e participação dos professores com os alunos no 

momento das atividades lúdicas, ou somente há o acompanhamento para não correr 

o risco de se machucarem”? 

Todos os professores responderam que há a interação e participação deles nas 

atividades, para poderem incentivá-los a participar. E há o acompanhamento também 

para não poderem se machucar, por exemplo, quando estão no parquinho de areia, 

que oferece alguns perigos como o escorregador e o balanço.  

Com a observação feita pude constatar que há o acompanhamento dos professores 

com os alunos, mas a interação e intervenção em suas brincadeiras aconteceram 

somente pelo professor de educação física, que interviu nos alongamentos das 

crianças, interagiu com elas nas brincadeiras, e pode-se notar, que quando há a 

participação do professor nas brincadeiras as crianças se sentem mais alegres, e 

motivadas. Sentem segurança em realizar as atividades, percebem que o brincar não 

é algo restrito só para crianças, riem a todo tempo do professor brincando, acham 

engraçado a interação do adulto. A maioria dos professores acompanham para manter 

a “ordem” nas brincadeiras, e para não ocorrer acidentes, já uma intervenção não 

acontece com a maioria demostrando uma deficiência por falta de investimento na 

formação de professores. As crianças aprendem na interação com o outro, e nesse 

outro deve haver a imagem do professor, e não somente crianças entre si, pois a 

interação contribui no seu desenvolvimento integral, como nos afirma Vygotsky 

(1987). 

A nona pergunta do questionário foi: “Quais obstáculos encontrados por você 

atualmente, para exercer efetivamente aulas com brincadeiras e jogos lúdicos”? 

Os professores responderam que atualmente, um dos obstáculos encontrados para 

exercer suas aulas de forma efetiva, é o espaço escolar, que é pequeno para trabalhar 

com algumas atividades que demanda espaço. E também materiais que possam 

contribuir em suas aulas, a escola carece de recursos para investir em materiais 

pedagógicos para os professores trabalharem com os alunos. Há também a 
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necessidade de um planejamento coletivo que trate especificamente sobre a 

ludicidade no espaço escolar.  

De fato, o espaço observado é pequeno para realizar certas atividades, mas não deixa 

ser um espaço que possa ser adaptado para trabalhar atividades que não demande 

um lugar maior. E os órgãos responsáveis precisam investir mais nas escolas de 

Educação Infantil, pois as crianças não podem sair prejudicadas, devido ao fator 

financeiro que não disponibiliza materiais suficientes para a realização de atividades 

por parte dos professores com alunos, em sua pratica pedagógica.  

E por fim, a décima pergunta do questionário: “Há algum momento especifico que é 

somente para as crianças brincarem”? 

A resposta dada pelos professores foi sim, há o momento de recreação, que quando 

não há planejamento, ou seja, aula de outro professor como inglês, educação física, 

ou artes, tem a aula de cinquenta minutos de recreação, que são eles mesmo que 

acompanham as crianças, que podem brincar na sala de aula, ir ao pátio, ao parquinho 

de areia, ou assistirem algum DVD na sala de vídeo. Esse momento é para se 

divertirem e interagirem, é um momento deles. 

Novamente constata-se que até mesmo no momento de recreação, há o 

acompanhamento com as crianças, e não uma intervenção em suas brincadeiras. 

Seria mais atrativo para as crianças se os professores participassem com elas, 

brincassem do que elas quisessem, se elas orientassem os professores em suas 

brincadeiras, se elas pudessem mostrar a eles o que sabem também, pois a 

brincadeira ela proporciona, a troca de cultura. Nesse momento poderia haver o 

resgate de brincadeiras populares, que muitas crianças desconhecem, o que foi 

constatado nas brincadeiras realizadas com os alunos. As crianças atualmente estão 

muito envolvidas com a tecnologia, que muitas brincadeiras passam despercebidas 

em suas vidas, e não aproveitam a fase de ser criança. A escola pode proporcionar 

para as crianças esse resgate nesse momento, basta ter força de vontade e 

determinação, para transformar essa realidade. Sobre as brincadeiras tradicionais, 

segundo Kishimoto (2006, p. 23):  

As brincadeiras tradicionais fazem parte do folclore infantil, trazem 
consigo parte da cultura popular, pois são transmitidas oralmente, 
guardam a produção espiritual de um povo em certo período histórico, 
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estando sempre em transformação, incorporando criações de novas 
gerações que venham a sucedê-las. 

 

Dessa forma é preciso que haja o resgate dessas brincadeiras, pois torna-se a cultura 

da criança, e sendo assim essa cultura não pode ficar perdida, deve ter a oportunidade 

de ser repassada. As brincadeiras das crianças são carregadas de significados, que 

devem ser respeitadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da pesquisa realizada pode-se concluir que a utilização de jogos e 

brincadeiras lúdicas, em todo o espaço escolar, é extremamente importante para o 

processo de ensino-aprendizagem das crianças, pois promove a interação, a 

sociabilidade, e estimula à criatividade da mesma, ela aprende de uma forma lúdica, 

dinâmica, e prazerosa, e a partir daí constrói um conhecimento partindo da sua 

realidade. 

Portanto foi possível perceber que alguns professores demonstraram certa 

contradição, entre a forma que expressaram seu conhecimento a respeito da 

ludicidade, e a sua prática na escola, ficando evidente que o lúdico era pouco utilizado 

em sala de aula para promover o ensino-aprendizagem. 

Considera-se importante planejar as atividades pedagógicas inserindo brincadeiras e 

jogos lúdicos como mediações educativas, pois o brincar é uma mediação bastante 

eficaz para o ensino das crianças, sendo um direito delas, independente, de sua cor, 

classe social ou religião. 

Através do que foi observado pode-se perceber também, que muitas brincadeiras que 

poderiam fazer parte da rotina das crianças na escola, se encontram distante. As 

crianças desconhecem muitas brincadeiras que se brincavam em tempos passados 

de maneira que não conhecem a maioria delas. Seria importante se o momento de 

recreação fosse destinado para a realização de algumas brincadeiras tradicionais, que 

as crianças não conhecem para poderem ter a oportunidade de conhecer. 

Com relação à prática da escola, precisam-se melhorar os momentos de 

planejamento, procurando haver momentos de planejamento coletivo, para um melhor 

trabalho que seja voltado para atividades lúdicas. 

Contudo a escola mesmo que sendo ainda pequena para o quantitativo de alunos, 

pode-se perceber, a partir desta intervenção de atividades lúdicas na escola, que a 

mesma conseguiu avançar, melhorando mais os momentos de atividades lúdicas, o 

que era antes, uma ou duas atividades lúdicas por semana, atualmente, quase todos 

os dias, percebe-se que ao iniciar o dia, há pelo menos uma brincadeira interativa, 

antes de começar a aula para motivar as crianças a começar o dia.  
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Desse modo as crianças se sentem mais seguras, e as que ainda choravam para ficar 

na escola, vimos que não choram mais, ou seja, a atitude de mudar a prática da escola 

com relação as aulas lúdicas, fez com que a criança se sentisse mais acolhida, e como 

se estivesse em casa. 

Tendo hoje consciência da importância da ludicidade no espaço escolar, muitos 

professores já planejam suas aulas com algo diferente, dinâmico, e lúdico, o que era 

antes meio que sem importância para eles, já sentem a diferença nas crianças em seu 

comportamento, no dia que se tem uma atividade lúdica, ao dia que não tem. O que 

antes era teoria, atualmente está virando pratica. 

Os projetos que antes desenvolviam sem ludicidade, apenas com amostra de fotos, 

agora já se fazem apresentações com brincadeiras, ou músicas relacionadas aos 

temas, produzem materiais, para feira de amostra, e colocam as crianças para 

desenvolverem esses materiais, construindo com eles sem levar pronto para a escola. 

É notório o avanço que a escola obteve, depois de reconhecer e dar lugar para 

atividades mais elaboradas e com brincadeiras interativas que chamem a atenção das 

crianças. 

Para melhor enriquecimento do espaço escolar, é importante que toda a escola de 

Educação Infantil tivesse uma brinquedoteca, apesar desta pesquisa não abarcar a 

inserção de uma brinquedoteca neste espaço escolar, devido ao espaço limitado que 

a escola possui, fica para a realização de pesquisas futuras, trabalhar com a relação 

da inserção de uma brinquedoteca nas escolas de Educação Infantil, que sege um 

espaço bem elaborado, com materiais diversos que se possa trabalhar ricamente com 

jogos e brincadeiras nesse ambiente. 

Portando torna-se fundamental que todos os/as educadores/as reformularem as suas 

propostas pedagógicas, para que sejam voltadas para atividades lúdicas, que 

potencialize o desenvolvimento das crianças de forma integral, e respeitando os seus 

direitos e limitações enquanto criança que se desenvolva alegre e feliz. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

ALINE DE SOUZA VIANA SANTANA 

 

QUESTIONÁRIO 

01). Você costuma utilizar atividades lúdicas em sala de aula? Se sim quais atividades lúdicas 

são mais utilizadas? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

02). Para você quais são os benefícios  da utilização de atividades lúdicas na Educação Infantil? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

03). Quantas vezes por semana você trabalha atividades com jogos, brinquedos ou brincadeiras 

na sua sala de aula durante a semana, e quanto tempo de sua aula é disponibiliza para essas 

atividades? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04). Existe diferença no comportamento e no aproveitamento das crianças nos dias em que se 

trabalha com atividades lúdicas e nos dias que não se trabalha? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05). Nos momentos de ludicidade, as crianças brincam em um espaço especifico? Se sim, que 

espaço é esse? 



59 
 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06). O espaço que é proporcionado as crianças para brincarem e interagirem, atende ao número 

de alunos da escola? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07). Para a realização das atividades lúdicas, há materiais que seja suficiente para a quantidade 

de alunos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08). Há interação e participação, do professor com os alunos no momento das atividades 

lúdicas, ou somente há o acompanhamento para não correr o risco de se machucarem? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09). Quais obstáculos encontrados por você atualmente, para exercer efetivamente aulas com 

brincadeiras e jogos lúdicos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10). Há algum momento especifico que é somente para as crianças brincarem? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


